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“Mande notícias do mundo de lá
Diz quem fica
Me dê um abraço venha me apertar
Tô chegando ...
E assim chegar e partir
São só dois lados da mesma viagem
O trem que chega
É o mesmo trem da partida
A hora do encontro é também despedida
A plataforma dessa estação
É a vida desse meu lugar...”
(Milton Nascimento , Fernando Brant)

A Ouvidoria agradece o apoio do Conselho Diretor e seu Presidente, dos
gestores e servidores da Anatel e de todos aqueles com interesse nesse
fenômeno fantástico chamado Telecomunicações.

A Ouvidora agradece ao comprometimento e engajamento da sua equipe.
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APRESENTAÇÃO: FALA DA OUVIDORA
Por que a Ouvidoria optou pelo método da ciência na confecção de seus relatórios?
Com o propósito de entabularmos os prolegômenos que poderão ser uma resposta
decisória sobre a pergunta acima, citaremos dois grandes pensadores, uma vez que, com
relativo instertício de tempo, as proposições de ambos são convergentes e apropriadas ao
nosso momento, a saber: Karl Raimund Popper e Yuval Noah Harari.
Assim, de acordo com Popper (1959) entendemos a necessidade de fazermos a
demarcação do nosso método de trabalho de forma que pudéssemos cumprir com o que está
prescrito em lei e que seria o papel desta Ouvidoria. Para tanto, segundo o autor, cabe aqui a
apresentação de dois exemplos simples de regras metodológicas que, de certa maneira, têm
relação com nossa forma de construção de uma lógica investigativa, a partir da qual
desenvolvemos nosso pensamento e tecemos análise sobre o desempenho institucional. Não
obstante, sabemos que o processo de investigação é interminável e, para tanto, aquele que
decidir que as provas não são necessárias retire-se do jogo da busca de eficiência (POPPER,
1959) na coisa pública.
Uma vez confirmada a qualidade dos achados e dos postulados, a sua negação não
será permitida sem uma boa razão. Uma boa razão será, por exemplo, a substituição dos
postulados e das hipóteses que melhor resistem às provas ou ao falseamento de uma
consequência da primeira hipótese ou postulado (POPPER, 1959). De fato, esses dois
elementos apontados pelo autor mostram o caráter das regras metodológicas e que foram por
nós adotadas para cumprirmos com nossa missão de Ouvidoria. Na verdade, podemos
entender que, para quase tudo na vida, existem regras. O xadrez, por exemplo, todos sabem
que tem suas regras próprias, e de igual maneira a ciência pode ser definida por meio de
regras metodológicas.
Ponto importante e esclarecedor sobre o critério que demarca o nosso método de
trabalho é que as coisas precisam ser nomeadas operacionalmente. Assim, necessário fazer a
diferenciação entre conceitos ou nomes universais de um lado e nomes individuais de outro
lado. Vejamos o exemplo popperiano: “ditador”, “planeta”, “H2O”, são nomes ou conceitos ou
nomes universais. “Napoleão”, “Terra”, “Atlântico” são nomes singulares.
Necessitamos ter os conceitos universais bem operacionalizados, de maneira que
possamos trabalhar com o critério de demarcação e de forma que todos tenham o mesmo
entendimento e compreensão sobre o que estamos efetivamente controlando. O método
demarcação possibilita a replicação dos estudos aqui realizados, por qualquer investigador
independente, o que nos parece bem apropriado quando a Lei Geral de Telecomunicações nos
imputa o acompanhamento da coisa pública.
Isso posto, faremos uma retrospecção na história da humanidade de forma a
defendermos a necessidade da sistematização das informações por meio de métodos que
possam comprovar nossa compreensão sobre o mundo, incluindo o contexto de mercado.
Entendemos que só poderemos ter a noção de progresso e de efetividade do que fazemos
quando investirmos recursos na investigação. Dessa forma, apoderamo-nos do mundo, não
criamos um “mundo à parte” como preconiza o senso comum e a mitologia; ao contrário, nos
tornamos mais efetivos nos nossos fazeres.
Entre aproximadamente 70 a 30 mil anos da “revolução cognitiva” e suas implicações
no contexto daquela época foi que os sapiens começaram a dominar o resto do planeta. Nesse
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período, o homo sapiens começou a fazer coisas diferentes e especiais, sem explicação
concreta, embora algumas teorias indiquem que mutações genéticas acidentais ocorreram no
cérebro dos sapiens e não no dos neandertais. Com isso, eles passaram a pensar de maneira
diferente e a se comunicar por meio de uma linguagem totalmente nova.
Com efeito, é provável que nossa linguagem, com base em conceitos singulares, como
dito acima, evoluiu como sendo uma via de compartilhamento de informações para o mundo,
o que faz bastante sentido (HARARI, 2017). E, mais ainda, a linguagem homo sapiens evolui
quase como uma espécie de “fofoca”, uma vez que os sapiens se caracterizam como seres
sociais, sendo a cooperação essencial para sobrevivência.
A “teoria da fofoca” pode parecer brincadeira, mas não é. Essa tese gira em torno de
comportamentos inadequados e, quando muito intensas, são tentativas de controle social
daquilo que não está em conformidade com a norma ou a expectativa grupal. Assim, pela
fofoca se pode falar de coisas que verdadeiramente não existem e se acreditar em uma dezena
ou menos de coisas impossíveis. Quando “fofocamos” estamos construindo normas de
comportamento. Estamos determinando se aquele comportamento é coerente com o que
desejamos ou se deve ser modificado (MUCHINSKY, 2004).
De acordo com Harari (2017), a ficção que surge com a fofoca pode então ser bastante
perigosa, enganosa e confusa. Podemos imaginar coisas, pior fazermos isso coletivamente.
Com efeito, ao passar dos anos os homos construíram uma rede incrível de histórias e
de ficções, como, por exemplo, a da Peugeot, que não existem, necessariamente, mas que
acabam acumulando enorme poder. Para Harari (2017), contar histórias eficazes não é fácil,
uma vez que há necessidade de se convencer os demais a acreditarem nessas histórias. Como
convencer alguns milhares ou milhões a acreditarem em histórias específicas sobre nações, ou
empresas de responsabilidade limitada? Como teria sido difícil criarmos agências de controle
como Estado, Religião, Escola, Família (SKINNER; TODOROV, 2015), ou mesmo sistemas
jurídicos se só fôssemos capazes de falarmos sobre coisas que realmente existem, a saber:
rios, árvores, céu, leões? Essa rede de histórias não só mantém as pessoas unidas, como
também acumula poder: um exemplo reside no “Mito de Peugeot”, construções sociais ou
realidades imaginadas. Afinal, manga com leite, não mata (outro mito). Essas coisas que as
pessoas criam por meio de histórias no meio acadêmico se denomina ficção e geram enorme
fonte de poder.
Assim como bem pontua Harari (2017), a maioria dos ativistas dos direitos humanos
acredita que eles existem, realmente, que os direitos humanos existem. Nesse contexto, ainda
segundo o autor, “ninguém estava verbalizando falácias quando, em 2011, a ONU exigiu que o
governo líbio respeitasse os direitos humanos de seus cidadãos, ainda que a ONU, a Líbia e os
diretos humanos sejam todos frutos da nossa imaginação”. O que o autor coloca é que desde a
revolução cognitiva, os sapiens vivem em uma realidade dual, a saber: a objetiva dos rios e
leões (isso é concreto) e a dos feiticeiros e seus vodus, das nações e das corporações (Peugeot,
por exemplo).
Mas, chegamos à revolução científica e aos princípios sobre os quais nos ancoramos
para tratarmos do nosso trabalho na Ouvidoria. O ciclo da revolução científica reside em
pesquisa que gera poder, que gera recursos, que são investidos em novas pesquisas. A ciência
difere das formas de pensamento anteriores e dos mitos criados pela revolução cognitiva em
alguns aspectos básicos(HARARI, 2017; POPPER, 1959):
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1) Disposição para admitir a ignorância – presume que não sabemos tudo. E não
sabemos mesmo. Nesse sentido, nenhum conceito é inquestionável. Fato que vai
ao encontro do principio da falseabilidade de Popper (1959).
2) Lugar central da observação e da matemática – novos conhecimentos são
almejados e isso ocorre por meio da reunião e sistematização de observações.
Observação e controle são os pilares da ciência moderna.
3) Aquisição de novas capacidades – usa as teorias para aquisição de novas
capacidades, para desenvolver novas tecnologias. De certa forma, o que a
Ouvidoria fez nos últimos dois anos foi o desenvolvimento de uma tecnologia de
análise de desempenho e de acompanhamento.
Importante notar que o método científico parte da condição de que nunca sabemos
tudo, mas ao mesmo tempo é indagador. O conhecimento que temos, no pressuposto atual, é
provisório, estende-se aos mitos de que tratamos anteriormente, que são partilhados e que
possibilitam às pessoas cooperarem de maneira eficaz. Então, como podemos manter a
unicidade de entendimento se evidências apontam que esses mitos são mitos, ou seja, são
duvidosas?
Pensando nisso, foi que resolvemos desmitificar o papel de uma Ouvidoria em um
agente de controle. Partimos do pressuposto de que o conhecimento antigo seria insuficiente
para termos as evidências necessárias à tomada de informações que subsidiassem,
adequadamente, o Conselho Diretor desta agência de controle. E em vez de nos prendermos
às antigas tradições de nos ancorarmos nos “fazeres” e mitos, buscamos novas observações e
experimentos sobre as possibilidades de ações desta Ouvidoria.
Lançamos mão de teorias e conceitos universais, buscamos o que está no estado da
arte, de maneira quantificável, por aqueles que labutam nas ciências do comportamento.
Usamos teorias para capturarmos aquilo que chamamos de mundo (POPPER, 1959), de forma
a racionalizar, explicar, propor e otimizar. Usamos teorias entendendo que assim necessita ser
para melhor sabermos das relações entre Estado, Indivíduo e Prestador. Importante, sermos
melhores deixando um pouco de lado o pensamento convencional dos sapiens, como bem
coloca Harari (2017), e evoluirmos desse convencionalismo ao sistematizarmos informações e
“observamos constantemente” à luz de sistemas teóricos de forma que pudéssemos afirmar:
isso é realidade, esse fato existe. É assim que os fenômenos estão acontecendo na esfera de
mercado que imbrica, sobretudo, o setor regulado e a sociedade.
Necessário sairmos da retórica de que a ciência vive em um mundo a parte. Esse tipo
de argumento leva ao entendimento de que a disciplina “lógica”, hoje, encontra-se no âmbito,
predominantemente, dos cursos de filosofia e teologia. Precisamos objetivar as coisas e
notarmos que a quantificação e as métricas adequadas fazem parte não só da física, mas da
biologia, da psicologia, sociologia, economia e ciências políticas.
Lembro que, desde sempre, o meu curso de Psicologia na Universidade de Brasilia
(UnB) apresenta, no primeiro semestre, disciplinas como física, química, biologia; cálculo 1, no
segundo semestre; probabilidade estatística e estatística aplicada, no terceiro; no quarto,
métodos de pesquisa científica. Certamente que Buda, Confúcio e outros teriam ficado
assustados ao falarmos que, para entendermos comportamento humano, necessitaríamos de
estatística. Assim tem sido. Observem que esse conhecimento que procuramos sistematizar ao
longo desse dois anos nesta Ouvidoria é sim poder, uma vez que reside em insumo para
gestão. O poder que precisamos ter quando temos de lidar com a coisa pública, ainda que
venha algumas vezes contrariando nosso senso comum do tipo: “manga com leite mata”. Esse
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achado é grande revolução, embora ainda sirva para controlar comportamento de alguns
desinformados na sociedade.
Assim, para além das dificuldades de incremento em muitos processos internos,
configurados e comprovados por diversas condições de falta de apoio aos gestores,
encontramos eventos de sucesso na Anatel e que, comprovadamente, podem ser
multiplicados com segurança na busca de maior eficiência para se catapultar a economia de
mercado de telecom. Ademais, apostamos cada vez mais na competência desta Agência em
regular, mas deixando que as forças de mercado tomem seus rumos, se faz importante, ainda
que os recursos econômicos mais importantes sejam, sempre, a confiança no futuro.
Dessa forma, vislumbramos que as investigações científicas serão, desta feita, úteis na
construção de novo patamar com foco na autoregulação, na flexibilização regulatória
necessária, de forma a imbricar infraestrutura e contéudo e uma agenda regulatória mais
enxuta e voltada para o amanhã. Importante termos um consumidor mais protagonista do seu
controle sobre o mercado, menos tutelado e minimizado na sua condição de fazer escolhas e
compreender as consequências delas. Apostamos que nos anteciparemos ao rumo das novas
tendências de impacto da tecnologia sobre o comportamento das pessoas e sobre como as
culturas serão flexibilizadas para tanto e que, a despeito da tecnologia, a singularidade
humana se mantenha no centro das decisões.

Amélia Regina Alves
Ouvidora da Anatel
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INTRODUÇÃO
Em 2017, tivemos a preocupação com a contextualização dos achados do Relatório
publicado naquele ano e, para tanto, nos preocupamos com a citação de uma série de fatos de
ordem macrossocial e econômica. Esse procedimento se fez importante de forma que
pudéssemos estar sustentados nas nossas considerações por um ou mais sistemas de saberes
com as suas devidas explicações e objetos de interesses ancorados em redes conceituais,
específicas.
A problematização sobre a realidade é constante e evolui a partir dos achados
empíricos e, novamente, esse compartilhamento tem ocorrido ou por meio de revistas
científicas indexadas, com focos específicos de publicidade dos achados, ou pela mídia digital,
na comunicação de massa. Divulgados em eventos ou congressos científicos, nos mais variados
espaços, nos quais esses achados possam ser apresentados, considerados e debatidos, com os
contornos dos entendimentos sobre a realidade dos fatos e das coisas.
Dessa feita, continuamos em 2018 com nossos questionamentos, em detrimento
daquilo relatado em 2017, por exemplo: Qual a realidade de ambiente econômico e social que
temos, hoje, no Mundo e no Brasil? Como o setor de tecnologia transforma e tem sido
transformado por essa realidade social e econômica? Quais temas “quentes” têm direcionado
os debates e o alinhamento das ideias no Setor de Telecomunicações?, no nosso país e no
mundo? Quem é determinante nas questões de mercado? O cliente ou as empresas
fornecedoras?
Novamente, essas indagações se apresentam e continuam como pertinentes, para que
se possa melhor entender os achados aqui elencados. Para tanto, citaremos a evolução, ou
não, desses fatores e, se possível, como ficam nossas constatações em detrimento da
realidade desses aspectos sociais, econômicos, políticos, entre outros. Mantém-se, ainda da
mesma forma, as perspectivas Brasil e Mundo em uma composição de “figura e fundo”, bem
delineada pela teoria da Gestalt da Psicologia, em que o todo é mais do que a soma de suas
partes.
Quais as tendências da indústria, da evolução da tecnológia e inovação, da Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) nos próximos anos nos países desenvolvidos e nos em
desenvolvimento? Como essas questões Interfaceiam com as proposições desenvolvimentistas
do setor de tecnologia em seus mais diversos Fóruns? Como ocorre a transformação digital
nos serviços públicos?
Debates acompanhados por esta Ouvidoria no âmbito dos setores de
telecomunicações e de tecnologia da informação e comunicação do país repetem-se
sistematicamente no incremento da necessidade de P&D, com viés tecnológico,
exclusivamente, e universalização da banda larga, o papel das OTTs1, comportamentos que daí
emergem, ser mais ou menos invasivo no contexto, por exemplo. Fato é que, em recente
reportagem a Revista Exame,2 destaca-se a queda nos investimentos nacionais com pesquisa.
Ainda, na mesma reportagem sobre o investimento em ciência, chama nossa atenção a
observação de uma pesquisadora visitante no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT):
o fato de o Brasil investir em ciência sem que tenha objetivos claros.
1
2

Over-the-top. Serviços de áudio e vídeo pela internet.
Edição de 2/11/2017, disponível em: <https://exame.abril.com.br/edicoes/1149/>.
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Resta, no entanto, saber em que medida os debates evoluíram e se de fato estão
trazendo contributos para o desenvolvimento do país como um todo e incrementando a
competição, conforto para a sociedade e a rentabilidade para o setor regulado, ainda que não
necessariamente ancorados em resultados pontuais de pesquisa em T&D, o que nos parece
um sério problema.
Com efeito, temas recorrentes têm sido observados nos eventos que cuidam de
pensar tendências, no setor, em nível global. Mas, se mantém aqui uma indagação: o que a
sociedade deseja? Como se relacionam com os incrementos da tecnologia? Do que as pessoas
estão precisando passa necessariamente por esses temas quentes que estão sendo tratados
em fóruns específicos do setor? A resposta um ano depois é a mesma: não se sabe.
Fato é que, fazendo retrospectiva na agenda de eventos de 2017, alguns
acompanhados de perto pela Ouvidoria a exemplo do Painel Telebrasil, Telesíntese, bem como
sobre qualidade dos serviços junto à União Internacional de Telecomunicações (UIT),
encontram-se os seguintes temas quentes, em geral:
· Como abrir Caminhos para o 5G chegar ao Brasil?;
· Como Construir Modelos de Negócios Sustentáveis no Ecossistema IoT;
· Transformação Digital e Inovação: Desafios de uma Sociedade ainda mais
Conectada em um Ambiente Político Regulatório Complexo;
· Plano Nacional de IoT: Prioridades e objetivos;
· Novo Modelo: a migração para autorizações e as novas regras para o espectro;
· Desafios da expansão da infraestrutura urbana;
· Apresentação Ranking cidades amigas da internet;
· O Satélite no universo da IoT;
· Impactos da revisão da regulamentação de qualidade;
· Privacidade e Segurança no ambiente de IoT;
· Políticas para a banda larga: Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações;
· TICs em educação: as soluções para o maior desafio brasileiro;
· Ajustes regulatórios necessários para IoT;
· O Futuro da Terceirização no Brasil;
· Mídia, conteúdo e telecom: consolidação inevitável;
· Políticas públicas para um setor estruturante;
· Telecomunicações e IoT: uma revolução em curso;
Fazendo um contraponto entre os tópicos de 2017/2018, seguem em pauta os temas
relacionados com banda larga, internet das coisas e a logística necessária, sem a proposição de
um plano de ação que norteie estratégias na superação desse ponto de inflexão, representado
por meio de uma carta de intenções, minimamente, conforme constatado, inclusive, no Painel
Telebrasil 2018. Como a relação de prioridades e de objetivos será operacionalizada? Quais
serão os grandes eixos estruturantes?
Chama-se a atenção para algo relacionado ao impacto da tecnologia sobre o trabalho,
a questão da terceirização, por exemplo, mas sem preocupação com a fragilização das relações
trabalhistas, nem tampouco com uma proposição para qualificação da mão de obra. Aliás,
suporte organizacional e qualificação de mão de obra andam, efetivamente, muito distantes
das políticas de mercado do setor.
Como explicitado no Relatório publicado em 2017, a partir da autonomia conferida
àquele que recebe tal incumbência, a atual gestão da Ouvidoria mudou e aperfeiçoou a forma
de atuação desse importante órgão para a Anatel e para o Setor e da capacidade que o mesmo
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tem de analisar, imparcialmente, se a atuação do regulador tem sido de acordo com sua
missão institucional. Para tanto, estabeleceu-se um caminho a ser percorrido para alcançar o
objetivo de apreciação da atuação da Agência.3
Este caminho está formalizado no processo estratégico 4 de “Realizar Apreciação
Crítica da Atuação da Anatel” e composto dos seguintes “subprocessos” de atuação da
Ouvidoria:
ü Avaliação da Satisfação dos Serviços Prestados pela Anatel.
ü Análise de Manifestações sobre a Atuação da Anatel.
ü Acompanhamento dos Processos Decisórios da Anatel.
ü Análise da Atuação da Anatel por meio de Indicadores.
Novamente, os resultados dessa apreciação foram divididos em quatro capítulos,
conforme os subprocessos acima e que serão mais bem explicitados adiante.
Por fim, apresentaremos a discussão e as conclusões com observações e
recomendações necessárias à gestão da Agência Reguladora, todas elas devidamente
fundamentadas com vistas ao aperfeiçoamento da instituição.

Ø O contexto socioeconômico e o setor de telecomunicações no Brasil e no
mundo – uma prospecção de cenários
Neste tópico apresentam-se destaques da abordagem prospectiva do Setor de
Telecomunicações no cenário socioeconômico nacional e internacional no qual se inserem a
Anatel e as telecomunicações.
ü O Cenário Econômico Brasileiro e Mundial
Na Carta de Conjuntura n. 38, de fevereiro de 2018 – Boletim de Expectativas (Ipea),5
identificou-se tendência de manutenção da Taxa SELIC para o ano de 2018 em patamares mais
baixos que nos anos anteriores. Nela ficou pautado que:
Focus e DI preveem que a taxa deverá permanecer até os meses finais deste ano
no nível que atingir em fevereiro ou março. Na estrutura a termo da taxa de juros
(ETTJ), do início de dezembro do ano passado até a última sexta-feira (26/01),
houve redução de 0,4 a 0,5 pontos de porcentagem (p.p.) nos juros reais nos
vértices mais longos, enquanto os mais curtos passaram por pouca alteração.
Depois de ter caído muito ao longo de 2016 e do primeiro semestre de 2017, a
inflação esperada para doze meses seguintes, levando em conta diferentes fontes
(Focus/BCB e inflação implícita em títulos públicos e em swaps) passou a oscilar
entre 4,0% e 5,0%, aproximadamente. As expectativas para o resultado fiscal
primário do setor público consolidado apontam para melhoria gradual ao longo dos
próximos anos, mas até 2021 não é esperado superavit pela média das previsões.

Com efeito, a Carta de Conjuntura apontava ainda uma estimativa de crescimento do
PIB em torno de 2,6% para 2018. É fato que esses dados indicavam para ações que poderiam

3
“LGT –“Art. 45. O Ouvidor será nomeado pelo Presidente da República para mandato de dois anos, admitida uma recondução.
Parágrafo único. O Ouvidor terá acesso a todos os assuntos e contará com o apoio administrativo de que necessitar, competindolhe produzir, semestralmente ou quando oportuno, apreciações críticas sobre a atuação da Agência, encaminhando-as ao
Conselho Diretor, ao Conselho Consultivo, ao Ministério das Comunicações, a outros órgãos do Poder Executivo e ao Congresso
Nacional, fazendo publicá-las para conhecimento geral.” (BRASIL/PR/CC, 1997).
4
Planejamento Estratégico da Anatel - Processo Sei nº53500.005127/2015-35
5
Disponível em http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=32302&Itemid=3
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vir a ter efeito sobre o aumento de empregabilidade e alterações no comportamento de
consumo, com desdobramentos efetivos na realidade brasileira de mercado.
Para tanto, é importante começar comentando o fato de que a literatura heterodoxa
enfatizou a condição de incerteza e instabilidade inerente ao funcionamento dos mercados
(sobretudo financeiros), acarretando estratégia especulativa que passa ser, na realidade, um
elemento central na explicação dos ciclos de negócios (MINSKY, 1982; KREGEL, 1998; DODD,
2009; FARHI, 1999, 2010 citado por SILVA FILHO, 2012). Com efeito, os condicionantes
macroeconômicos e institucionais passaram a influenciar a matriz de decisões dos agentes não
apenas por meio de incentivos, mas também e, sobretudo, moldando sua própria percepção
acerca dos riscos associados às opções de alocação de recursos em cada instante do tempo
(MINSKY, 1982; DEQUECH, 2000 citado por SILVA FILHO, 2012), em mercados altamente
instáveis.6
Seguramente, isso demanda alterações importantes nos mercados globais, retirada de
recursos dos países em desenvolvimento, queda na capacidade de investimento com
consequências sobre o equilíbrio dos comportamentos de compra e de venda. Os próprios
empresários brasileiros estão trocando o Brasil pelo Paraguai para investirem e apontam a
competitividade como justificativa para esse fenômeno. Encargos trabalhistas menores, pouca
burocracia, entre outros, são os fatores determinantes desse movimento7.
De outra feita, a conjuntura apontada no mesmo contexto apresentava indicadores
econômicos de janeiro de 2018 aquém do esperado, o que estava levando analistas a reverem
a expansão de 3% do PIB neste ano. De igual maneira o setor de serviços, no Brasil, recuou
1,9% em janeiro de 2018 em comparação com dezembro de 2017. A Confederação Nacional
do Comércio (CNC) previa uma queda de 0,2% na área de serviços em 2018, sendo que o IBGE
constatou piora em 18 das 27 unidades da Federação8.
Nogueira (2017), na obra “Um Pirilampo no Porão”, conclui que: “O Brasil é hoje uma
sociedade urbana”. Nas regiões metropolitanas, sobrevive mais da metade da população
brasileira. A malha urbana nacional acolhe mais de 84% da população do país. A integração
econômica, social e política constitui um corpo urbano fortemente diferenciado, marcado por
significativas diferenças de renda. O Professor Carlos Lessa, prefaciando a obra de Mauro
Oddo Nogueira (2017) acrescenta que: “A tese da elevação da produtividade pode ser um
truísmo se não for referenciada à macroconfiguração da economia brasileira [...] é óbvia a
importância da demanda externa, sendo impossível se manter o endividamento das famílias
como ocorreu nas últimas décadas no país.”.
Necessária essa reconfiguração de forma que ocorra o desenvolvimento da economia
e a alavancagem na superação das desigualdades sociais. Fato é que as variáveis PIB,
desemprego e inflação refletiram um comportamento negativo da economia, cujos reflexos
são sentidos até hoje. Mesmo considerando a necessidade de ajuste fiscal e do desemprego
ainda elevado, existem sinais rasos que indicam a melhoria do quadro macroeconômico (IPEA,
2018).

6

Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_alphacontent&view=alphacontent&Itemid=367>.
Correio Braziliense de 16 de março de 2018 – Caderno Negócios
8
Correio Braziliense de 17 de março de 2018
7
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No âmbito do acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
o Ipea (2018)9, em relação à realidade brasileira na sua conjuntura econômica, observa
claramente a necessidade de investimento em infraestrutura. Destaca o Instituto que, esse
investimento tem externalidades positivas para o restante da economia e será, sem dúvida,
fator relevante para o crescimento nos próximos anos. A análise de contexto do Ipea
acrescenta que: “o Governo Brasileiro está trabalhando numa agenda de mudanças
regulatórias, que é fundamental para voltar a atrair investidores para projetos de longa
maturação e, por isso, deve ser considerada prioritária para o crescimento da economia do
país”.
Desejamos fazer algumas citações integrais do presidente – executivo da Associação
Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, Venilton Tadini (ABDIB, 2018):10
Em países da América latina e Caribe, incluindo Brasil, segundo o BID, números
médios de investimento em infraestrutura entre 2008 e2013 mostram que o setor
público foi o responsável por 90% dos aportes na área de recursos hídricos e
saneamento básico e por 77% no setor de transportes. Em energia e
telecomunicações, os aportes do Estado correspondem a 44% e 7% do total dos
investimentos feitos.
No Brasil, país que já tem participação privada mais pujante que a média, o quadro
se repete. O setor privado tem sido responsável nesta década por mais de 60% dos
investimentos em infraestrutura, chegando a quase 70% em 2017. Mas o setor
público continua com papel importante em modais de transporte, mobilidade
urbana e saneamento básico. O Brasil ainda concentra 98,6% da malha rodoviária
na gestão pública
... infelizmente, se mantidas as atuais condições, a infraestrutura não terá como
cumprir papel relevante em 2018 para a retomada do crescimento econômico.
... regras regulatórias para retomar investimentos em contratos inviáveis e leilões
de concessão em vários setores, não serão suficientes.
... com decisões políticas e as ações públicas adequadas, os recursos disponíveis no
mundo poderão desembarcar no Brasil. Há uma lacuna de R$200 bilhões de
aportes em infraestrutura que precisa ser preenchida.

Há persistência na manutenção das tendências antiglobalizantes com forte
protecionismo de mercado. Dessa forma, seus efeitos se mantêm nas economias nacionais em
desenvolvimento, sobretudo no nível de empregabilidade. As consequências daí decorrentes
agravam as condições de vida da população, assim como a renda, os quais podem ser sim
variáveis independentes da demanda interna contribuindo para melhorar ou estressar as
relações consumeristas em relação a bens e serviços.
Priorizando o efeito da empregabilidade nas atividades consumeristas, vale
destacar a evolução, bem como o declínio do desemprego no país nos últimos
anos, como consequência decorrente de movimentos macrossociais e
macroeconômicos mundiais. Assim, o Ipea aponta que, até outubro de 2008, houve
acelerada criação de empregos com carteira assinada, refletindo tanto o
crescimento da produção, quanto a formalização dos vínculos laborais. No entanto,
esse movimento se desenha bastante modorrento em 2018. Ainda que o PIB
avance os 3% projetados essa expansão não será suficiente para dar impulso ao
mercado de trabalho. Ademais, em cada dez demitidos três ficarão sem trabalho.
(Vicente Nunes, 2018)

9

Disponível em:
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/180308_ODS_erradicacao_da_pobreza.pdf.
10
Disponível em: <https://www.abdib.org.br/wp-content/uploads/2018/03/relatorio_anual2018.pdf>.
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ü As Escolhas dos Consumidores – Recessão e suas consequências
Vale refletir, diante do quadro exposto ainda para 2018, sobre o impacto dessa
realidade Brasil nas relações consumeristas.
Necessário que se reconheçam as mudanças nos gastos dos consumidores e que
podem, sim, serem estimuladas por uma série de circunstâncias, tais como juros altos,
mercado de crédito congelado, perda do emprego, entre outros. Esses episódios de conjuntura
ou de contexto podem alterar de maneira significativa o comportamento de consumo
(SOLOMON, 2016). Em tempos de crise, o mantra é: Contente-se com o que você tem.
A necessidade dos consumidores por acesso a bens e serviços vai depender de
disponibilidade e possibilidade de compra. É fato que gêneros de primeira necessidade são
uma constante ao longo do tempo em detrimento de outras despesas que se deixam de fazer
quando se percebe que o momento não é adequado para gastar. Assim, é possível que numa
relação com a conjuntura, as pessoas fiquem mais frugais nesse momento do que noutro,
quando havia abundância de recursos financeiros.
Pesquisas11 indicam que o dinheiro tem significados psicológicos complexos e que
estão associados a sucesso, fracasso, aceitação social, entre outros. As pessoas valorizam o
dinheiro de forma diferente dependendo de onde ele vem. E quando a origem do recurso
financeiro está no próprio esforço do indivíduo consumidor, ele tende a usar um critério mais
utilitarista nas suas escolhas.
É fato que, entre os achados de pesquisa empírica na área do consumidor, um critério
forte de correlação com a escolha é o recurso financeiro que o indivíduo tem para investir no
bem, no produto ou nos serviços reconhecidos como sendo necessidade emergente e que
precisa ser resolvida. Essa variável pode levar o processo de análise das possibilidades a ser
mais ou menos agradável, mais ou menos penoso, e, inclusive, a condicionar o indivíduo a
fazer substituições nas suas escolhas. Assim, quando não se pode adquirir o bem que se deseja
por, inclusive, falta de orçamento, o que pode substituí-lo? (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL;
2005)
Pesquisadores identificam influências ambientais, como cultura, classe social, família,
situação, entre outras como sendo aspectos que interferem no “processo de escolha dos
consumidores”. Citam, também, variáveis individuais, como recursos do consumidor, nível de
conhecimento, atitudes, valores e estilo de vida. Nesse contexto, pode-se afirmar que a
confiança na economia do país pode ser determinante do que compramos e do quanto
compramos.
Em 2016, uma pesquisa feita pelo Instituto Nielsen12 apontou que os brasileiros
trocaram marcas mais caras por outras mais baratas. 13 O estudo acrescenta que, nas
atividades econômicas, a inflação elevada14 e o cenário político instável geraram desesperança
com efeito do encolhimento sobre a renda familiar brasileira. Assim, ainda segundo a
11

Disponível em: <https://www.reuters.com/article/us-usa-supermarkets/kroger-costco-miss-sales-targets-consumers-seencautious-idUSKCN0W525A)>..
12
Disponível em: <http://www.nielsen.com/br/pt.html>.
13
Disponível em:
<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/05/06/internas_economia,593358/pesquisa-mostra-que42-das-familias-trocam-marcas-para-economizar.shtml>.
14
O cenário inflacionário ora retratado por este relatório tende a melhorar, já que o IPCA, no acumulado dos últimos 12 meses até
abril/2016 ficou em 4,08%, bem abaixo do centro da meta determinado pelo Conselho Monetário, que é de 4,5%. Note que a
desaceleração dos preços pode balizar uma redução na taxa básica de juros, o que mais adiante pode melhorar o ambiente de
negócio para o setor de Telecom.
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pesquisa, o que se observa é que 42% das famílias trocam marcas para economizar. Isso
implica o entendimento da rede de consideração dos consumidores.
Os pesquisadores, por exemplo, sabem hoje que os tomadores de decisão têm um
repertório de estratégias. Em um processo de pensamento chamado “Pensamento
Construtivo”, avalia-se o esforço de que se precisa para fazer uma escolha específica e, depois,
se ajusta à quantidade necessária de esforço cognitivo para tomar essa decisão. Esse
fenômeno foi bem explicado pela teoria motivacional de Vroom (1964). Motivação é um
processo psicológico básico determinante de sobre como e por que as pessoas se comportam,
inclusive nas condições de consumo. As iniciativas de uma pessoa tomadas ao longo do tempo
para viver com um orçamento apertado, por exemplo, exigem planejamento, o que não deixa
de ser uma autorregulação.
Diante desse reconhecimento, as condições de empregabilidade no país e a
circunstância do efeito dessa realidade sobre a tomada de decisão, em caso de consumo,
precisam se fazer presentes. Dessa forma, necessário melhorar o entendimento sobre os
achados que surgem de indicadores no regulador brasileiro como do tipo: o que significa o
decréscimo do número de reclamações de consumidores na Anatel?
Um indicador como esse, por exemplo, assim como outros, precisa ser interpretado a
partir de achados empíricos de contexto que trazem explicações sobre o comportamento de
mercado como um todo, uma vez que vários são os mediadores na conduta do consumidor.
Sob nenhuma circunstância se pode afirmar que a queda nos índices de reclamação junto ao
Regulador ocorre devido às ações regulatórias diversas, sem que se tenha um controle de
outros fenômenos de mercado entre variáveis de contexto.
O Survey Research Center da Universidade de Michigan, assim como a Conference
Board, têm encarado com seriedade as estimativas de gastos previstos pelos consumidores e
seus níveis de confiança no mercado. Considerando que os níveis de pessimismo ou de
otimismo podem incrementar ou represar o consumo e que essa relação causal está
confirmada, parece-nos bastante rasa a afirmação de que índices de reclamação apontam
melhoria na qualidade do relacionamento na prestação dos serviços. Assim, mercado de
crédito com juros elevados e demissões em massa, por exemplo, alteram muito rapidamente o
panorama do comportamento de consumo. A mentalidade do “Compre Já” acaba sendo
refreada por essas variáveis de conjuntura. Necessário, então parametrização com outras
variáveis para melhor se entender esse fato.
Como fica então esse fenômeno se considerarmos o interstício de um ano? No estudo
realizado pela Consultoria Mind Miners,15 com pessoas de diferentes regiões do país, quase
60% dos entrevistados dizem ter, no mínimo, duas dívidas pendentes. A multiplicação das
dívidas continua sendo um problema para os brasileiros. No entanto, mostram-se mais
otimistas, uma vez que mais da metade dos entrevistados (51%) acredita que a situação
econômica melhorou em 2017, com possibilidade de melhora em 2018.
Considerando o fato de manutenção dos níveis de endividamento da população e do
agravamento do desemprego,16 entendemos, novamente, que ainda que haja uma melhoria
nos patamares de otimismo da população, mas desemprego constante, as pessoas seguem
cortando despesas, uma vez que a condição de endividamento continua sendo expressiva,
15
16

Disponível em: <Revista Exame de 7 de março de 2018, ano 52. N. 4>.
Disponível em: <http://www.valor.com.br/brasil/5451291/santander-ve-cenario-pior-para-desemprego-em-2018-e-2019>.
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como aponta o estudo da Mind Miners em que, do total das pessoas entrevistadas, 20% têm
entre quatro e seis dívidas e 4% têm dez ou mais. Interessantemente, um estudo da empresa
britânica M&C Saatchi (citado em Solomon, 2016) acrescenta que as pessoas reagem a uma
recessão de maneiras diversas. Sendo assim, identificaram oito segmentos de consumidores,
com vários comportamentos no que diz respeito a gastar e poupar, quando da circunstância de
crise econômica.

20

APRECIAÇÃO CRÍTICA DA ATUAÇÃO DA ANATEL
Capítulo 1 – Avaliação da Satisfação dos Serviços Prestados pela Anatel
Avaliar a Satisfação da Anatel integra o Programa de Fortalecimento Institucional,
vinculado que é ao Planejamento Estratégico da Agência. Tem por foco a gestão do
relacionamento com os usuários (pessoas físicas ou jurídicas), de forma a poder imprimir
avaliação formativa nos processos institucionais e promover, assim, perfeiçoamento constante
na divulgação e revisão dos próprios serviços.
O resultado esperado é que a Agência seja a mais eficiente na prestação dos seus
serviços à sociedade, ao mercado regulado e a outros atores que interagem com a instituição.
Espera-se, também, perscrutar qual a compreensão da sociedade sobre o papel da Anatel,
cooperando-se, assim, com a reflexão da instituição sobre sua atuação.
O Decreto n. 9.094/2017 estabelece a obrigatoriedade de todos os órgãos públicos
implementarem “Carta de Serviços” prestados pelas instituições, promovendo a simplificação
e automatização deles na Plataforma de Cidadania Digital,17 bem como aplicação de Pesquisa
de Satisfação desses serviços, para avaliação e retroalimentação destes, de acordo com o
resultado. E, ainda, disponibilizar e manter um Canal de Manifestações sobre os serviços da
instituição pública.18
Para tanto, foi formalizado, no âmbito da Agência, o Projeto Estratégico de Divulgação
e Avaliação dos Serviços Prestados pela Anatel (Daspa) 19 que, entre outras entregas,
contempla a Carta de Serviços da Anatel, divulgada no Portal da Agência.
Em resumo e em face das definições legais e administrativas, a Ouvidoria recebeu a
delegação de coordenação do referido Projeto, tendo sido apresentado, em seguida, ao
Conselho Diretor, após o que se procedeu à execução operacional, inclusive junto às
superintendências responsáveis pelos serviços, organizando uma equipe de trabalho, para
fornecimento das informações e providências correlatas ao Projeto, conforme documentado
no processo supracitado. O Projeto Daspa tem por escopo as seguintes entregas distintas, com
o correspondente status de execução atual:
Entrega

Status

Carta de Serviços da Anatel

concluído

Canal de Manifestação sobre os Serviços

concluído

Canal de Solicitação de Simplificação

concluído

Resposta ao Censo dos Serviços Públicos
Publicação dos Serviços da Anatel na Plataforma Digital

17

concluído
20

concluído

Integração dos Sistemas da Anatel com a Plataforma

em andamento

Realização da Pesquisa de Satisfação com os Serviços da Anatel

em andamento

Consolidação de Relatório ao Conselho e posterior publicação

em andamento

Decreto n. 8.936/2016
Lei n. 13.460/2017.
Processo Sei n. 53500.066976/2017-27
20
Vale esclarecer que, diferentemente da Carta de Serviços, estão integrando a Plataforma apenas os Serviços de Outorga e de
Certificação/Homologação de Produtos com suas principais modalidades, em razão da metodologia aplicada naquele momento.
18
19
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1.1

Carta de Serviços

O Decreto n. 9.094/2017 preconiza que:
Art. 7º Os órgãos e entidades abrangidos por esta Lei divulgarão Carta de Serviços
ao Usuário.
§ 1º A Carta de Serviços ao Usuário tem por objetivo informar o usuário sobre os
serviços prestados pelo órgão ou entidade, as formas de acesso a esses serviços e
seus compromissos e padrões de qualidade de atendimento ao público.
§ 2º A Carta de Serviços ao Usuário deverá trazer informações claras e precisas em
relação a cada um dos serviços prestados, apresentando, no mínimo, informações
relacionadas a:
I – serviços oferecidos;
II – requisitos, documentos, formas e informações necessárias para acessar o
serviço;
III – principais etapas para processamento do serviço;
IV – previsão do prazo máximo para a prestação do serviço;
V – forma de prestação do serviço; e
VI – locais e formas para o usuário apresentar eventual manifestação sobre a
prestação do serviço.

Anteriormente, a Anatel dispunha de uma Carta de Serviços, publicada em 2010, que
consistia em uma relação exaustiva de diferentes atividades e processos que eram realizados
no âmbito da Anatel. A referida Carta refletia, ainda, a estrutura e o funcionamento anteriores
à reestruturação e mudanças promovidas pelo Regimento Interno.21 Desde então, a Carta foi
retirada do ar, e há quase 5 anos diferentes iniciativas foram intentadas para atualização e
divulgação de nova proposta.
Contudo, com as atualizações legislativas sobre o tema e atribuições de
responsabilidade de coordenação da questão à Ouvidoria, foram necessários aprimoramentos
com definição das metodologias de trabalho e de atendimento às diretrizes da política pública
em questão, que dizem respeito à simplificação e digitalização dos serviços aos cidadãos.
A Anatel preconiza avanços no âmbito de provimento de serviços públicos digitais, seja
por meio dos processos eletrônicos (SEI), seja por meio de sistemas como o Focus e o Mosaico,
além ainda dos aplicativos móveis para tablets e smartphones.
Os “Macro Serviços da Anatel” foram identificados e definidos para a composição da
Carta de Serviços a partir das premissas acima e da conceituação normativa, em consonância,
inclusive, com a nova revisão de estrutura em trâmite na Anatel,22 que afirma o seguinte:
[...] Esse diagnóstico interno somou-se ao mapeamento de processos realizado pela
consultoria e ao trabalho de implantação de processos conduzido pela Anatel,
chegando-se a uma nova proposta de estrutura. Para o desenvolvimento dessa
proposta, conforme melhores práticas em gestão de processos, considerou-se que
o desempenho de processos interfuncionais, e não de áreas funcionais, deveria ser
o foco central para alcançar os resultados esperados.
Assim, o trabalho de implantação dos processos da nova cadeia de valor da
Agência, em conjunto com os ajustes de estrutura propostos, busca atender as
necessidades de melhoria de desempenho e de eficiência esperada da Agência.
Nesse sentido, os principais temas e processos transversais da Agência perpassam
e visam aprimorar os quatro principais eixos sequenciais de dimensões de atuação

21
22

Resolução n. 612/2013
Sei n. 1518415e n. 1582797

22

e dos serviços da Anatel ao Setor e à Sociedade (Outorga, Infraestrutura,
Competição e Consumidor). (Grifo Nosso)

Importante destacar que se conceitua como serviço a atividade ou prestação direta ou
indireta aos usuários, pessoas físicas ou jurídicas, particulares ou públicas, que solicitem essa
prestação em benefício próprio ou indireto.23 Assim, atividade administrativa que pode ser
requisitada por determinado usuário e que deve ser prestada pela administração pública.
Dessa conceituação e do contexto apresentado, chegou-se aos quatro macro-serviços
da Anatel, quais sejam:
ü Atendimento ao Consumidor;
ü Certificação e Homologação de Produtos;
ü Outorga de Serviços de Telecomunicações; e
ü Soluções de Competição.
Cada um desses serviços dispõe de suas modalidades específicas e etapas de
operacionalização que, por conseguinte, podem, eventualmente, ser atualizadas à medida que
os serviços necessitem de aprimoramentos e ajustes com vistas à eficiência administrativa,
desburocratização e simplificação do provimento dos serviços aos usuários.
Cada área responsável por esses macrosserviços da Anatel participou do trabalho
fornecendo as informações especificas e exigidas pela legislação para cada um dos serviços e
suas modalidades, bem como a área de desenvolvimento do Portal e Publicações da Agência
que desenvolveu o leiaute da Carta, de modo que simplificasse sua divulgação, para facilitar o
acesso aos serviços, diretamente pelo o usuário ao acessar a Carta de Serviços pela internet.
Todo o trabalho foi consolidado em uma proposta de Carta de Serviços da Anatel, que
foi apreciada e aprovada pelo Conselho Diretor da Agência.24 O documento está acessível por
intermédio do link http://www.anatel.gov.br/institucional/carta-de-servicos. Ela foi concebida
sob um conceito totalmente digital e dinâmico em termos de futuras e possíveis atualizações
ao longo do tempo. A expectativa desta Ouvidoria é que esse importante instrumento seja
devidamente utilizado pelos gestores da Anatel, com vistas ao aperfeiçoamento dos processos
institucionais. A Carta de Serviços, em apenas sete meses (janeiro a julho de 2018), foi
acessada aproximadamente nove mil vezes.
1.2

Plataforma de Cidadania Digital – Programa Brasil Eficiente

Sobre a integração à Plataforma de Cidadania Digital, a Anatel concluiu ainda em 2017,
sob a coordenação desta Ouvidoria, a etapa de resposta ao Censo dos Serviços, consistindo em
uma entrega distinta da Carta de Serviços.
A Plataforma de Cidadania Digital está inserida no programa de Inovação do Governo
Federal denominado Brasil Eficiente, o qual visa à transformação digital e simplificação dos
serviços prestados pela Administração Pública aos usuários/cidadãos para, ao final,
transformar o portal em um canal único e integrado para a disponibilização de informações,
solicitação e acompanhamento de serviços públicos.

23
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Lei n. 13.460/2017 – Art. 2º, I e II.
Portaria n. 27, de 9 de Janeiro de 2018
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O novo portal (www.servicos.gov.br) é um canal centralizado que apresenta todos os
serviços prestados, na esfera federal, a cidadãos, empresas, organizações e outros entes
federativos. Estão disponíveis mais de 1.600 serviços, com orientações sobre como as pessoas
podem acessá-los, seja de forma digital ou presencial.25
O Programa Brasil Eficiente reúne, ainda, uma série de medidas para facilitar a vida de
milhares de brasileiros que precisam cumprir obrigações junto a órgãos governamentais. Com
a integração dos bancos de dados, o Governo Federal trabalha para agilizar a execução e a
finalização de processos em áreas importantes como educação, saúde e segurança. Em
ambiente digital, a plataforma concentra informações de governo, solicitações e
acompanhamento de serviços.
O foco é integrar as bases de dados da administração pública, de modo que uma
autarquia, por exemplo, possa acessar os documentos registrados nas demais instituições
integradas. Assim, o risco de inconstências e fraudes diminui e a gestão dos gastos públicos se
torna mais eficiente.
Com a participação desta Ouvidoria, em 23 de maio de 2018, ocorreu o lançamento
oficial do Programa Brasil Eficiente no Palácio do Planalto da Presidência da República, um
evento que contou com diversos órgãos da Administração Pública Federal Direta e Indireta,
evidenciando a importância e repercussão de todos esses esforços para o Estado Brasileiro.
A Anatel participa, atualmente, da Plataforma de Cidadania Digital, com os serviços de
“Outorgas de Serviços de Telecomunicações” e de “Homologação de Produtos de
Telecomunicações”. Para tanto, contou com apoio integral e dedicação da equipe da
Superintendência de Outorga e Radiofrequência (SOR), área responsável pela gestão desses
dois serviços essenciais para o Setor e para a sociedade.
Quando a Anatel, por intermédio da SOR, adere à simplificação, digitalização e
transparência desses serviços, demonstra compreender muito bem o impacto positivo que
essas ações de modernização promovem no setor, facilitando, por exemplo, a expansão do
provimento de acesso à Internet em Banda Larga pelo país, pois, se o processo de obtenção de
tais outorgas era burocrático, muitas vezes levando os interassados a recorrerem a
consultorias e despachantes intermediários, agora de modo facilitado e célere podem obter
sua outorga, em processo digital.
Vale esclarecer que, diferentemente da Carta de Serviços e em razão da metodologia
aplicada naquele momento, não estão integrando a Plataforma os serviços de “Atendimento
ao Consumidor” e de “Soluções de Competição”. Se assim entender como oportuno, a Anatel
poderá ampliar o rol de serviços divulgados na Plataforma.
A Estratégia Brasileira para a Transformação Digital26 trata da projeção necessária no
Brasil para avanço na digitalização. Aqui é fundamental entender que a transformação digital
não se destina apenas aos diferentes setores da economia, é necessário que o próprio
Governo, a administração pública e seus diferentes órgãos sejam “transformados
digitalmente”, também, como bem referencia o próprio Decreto.
Relevante, portanto, que a Anatel assimile e prossiga evoluindo nesse entendimento,
pois a própria transformação digital catalisará, ainda mais, a transformação do setor regulado,
incrementando competição, qualidade, serviços modernos, satisfação dos usuários, tudo que
25
26

Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/cidadaniadigital>.
Decreto n. 9.319 de 21 de março de 2018
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coopera com o desenvolvimento do país. Não assimilar a importância desse momento e
mudança de paradigma com a transparência dos serviços e funcionamento eficiente seria
permanecer em um estágio já ultrapassado de gestão.
Fato que todos os dias encontramos matérias as mais diversas sobre a transformação
que vem ocorrendo na sociedade em decorrência da tecnologia. O que estamos identificando,
por meio da adesão da Anatel à Plataforma da Cidadania Digital e trazendo como exemplo é
como que essa tecnologia de mobilidade, inclusive por nós regulada, pode ser utilizada para
catapultar e melhorar a rapidez no acesso e a qualidade dos serviços governamentais.
Diversos são os órgãos governamentais e agências de Estado que vêm usando
aplicativos e serviços compatíveis com tecnologias móveis. Nesse aspecto, a própria Anatel é
um exemplo de instituição pública que realiza iniciativas de disponibilização de aplicativos para
uso dos cidadãos em terminais móveis.27 Apps informativos e interativos sobre a Anatel e
sobre o setor de telecomunicações são muito importantes em todo esse contexto, a exemplo
de: Anatel Serviço Móvel, Anatel Consumidor, Vlibras, EAQ – Medidor de Qualidade.28 Vale,
também, citar o último aplicativo lançado pela Agência que foi o aplicativo “Anatel
Comparador”, ferramenta para o consumidor comparar ofertas dos serviços de
telecomunicações a partir de seu perfil de consumo, ordenando os planos e promoções de sua
preferência, com base no preço ou na qualidade do serviço.29
Outras iniciativas de órgãos públicos destacam que “parece concreta a possibilidade
de se aliar a tecnologia com nossas capacidades de indivíduos, governo e sociedade em
geral”.30 Outro exemplo que pode ser citado nesse sentido é o da Agência Nacional de Águas
(ANA), com aplicativo que permite verificar o fornecimento de água e do esgotamento
sanitário em sua cidade. O aplicativo informa ainda o valor a ser investido na localidade de
forma a sanar esse enorme problema que temos no nosso país.31
1.3

Pesquisa de Satisfação sobre os Serviços Prestados pela Anatel

Além das considerações já expostas acima, no presente capítulo, vale acrescentar
algumas observações sobre a operacionalização da Pesquisa de Satisfação com os Serviços
Prestados pela Anatel.
Atendendo-se às disposições atualizadas da legislação federa 32 e do Plano de
Integração da Agência 33 e, seguindo-se as diretrizes divulgadas pelo Ministério do
Planejamento, a pesquisa tem previsão de aplicação para ser realizada no segundo semestre
de 2018.34
Este procedimento avaliativo tem sua metodologia e todos os seus desdobramentos
desenvolvidos de modo cientificamente fundamentado no âmbito da Ouvidoria. Sua
periodicidade será anual e os resultados encaminhados ao Conselho Diretor para a devida

27

Disponível em: <http://www.anatel.gov.br/dados/aplicativos>.
Disponível em: ,http://www.brasilbandalarga.com.br/bbl/mobile/speedtest>.
29
Disponível em: <http://www.anatel.gov.br/institucional/noticias-destaque/2025-anatel-lanca-aplicativo-de-comparacao-deofertas>.
30
Marcelo Crus. Diretor da ANA, Correio Braziliense, 10 de julho de 2018
31
Correio Braziliense, 10 de julho de 2018. Editorial.
32
Decreto n. 8.936/2016, Decreto n. 9.094/2017, Lei n. 13.460/2017.
33
Portaria n. 447, de 31 de março de 2017 – Processo Sei n. 53500.048890/2017-12
34
Art. 7º, IV, do Decreto n. 8.936/2016
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tomada de decisão e providências pertinentes, bem como divulgação para a sociedade e
demais instituições que mantenham relações institucionais com este Órgão Regulador.
Nesse sentido, a Ouvidoria já concluiu a elaboração da Metodologia da Pesquisa de
Satisfação dos Serviços Prestados pela Anatel,35 a qual fundamenta e norteia a realização da
Pesquisa, bem como, ao final, permitirá a obtenção do indicador de satisfação com a Anatel,
que consiste em um dos indicadores de monitoramento do Planejamento Estratégico da
Agência.
Os profissionais que trabalham no âmbito das ciências sociais e do comportamento
têm enorme preocupação com a confiabilidade dos dados oriundos de pesquisa, uma vez que
são elementos fundamentais de tomada de decisão no processo de gestão do desempenho
organizacional. Com efeito, a Ouvidoria contou com a contratação36 de uma instrutoria
prestada por um pesquisador de forma que pudesse desenvolver com os servidores da Anatel
a metodologia dessa pesquisa, a partir de um desenho instrucional orientado para este objeto.
Entendemos que o principal intento de uma pesquisa reside em se conhecer, usando
delineamento experimental, o contexto com base nos achados resultantes dos cruzamentos
das variáveis. Nesse sentido, o processo de avaliação que se preocupa com a identificação das
atitudes ou reações das pessoas para com algum objeto deve partir de alguns pressupostos
básicos, entre eles a sua validade e confiabilidade.
Processos avaliativos sempre se caracterizam como sendo preocupantes, sobretudo,
no que diz respeito a exatamente essa condição de representarem a realidade do que se
deseja avaliar e com confiança. Nem sempre as pessoas, sobretudo, no ambiente corporativo,
estão dispostas a serem submetidas a qualquer tipo de julgamento ou de avaliação, sendo
essa a primeira barreira a ser ultrapassada. De igual maneira, pouco uso tem sido feito da
quantificação e da análise sistematizada sobre como as coisas ocorrem e por que ocorrem
dessa ou daquela forma, ainda que em detrimento de planejamento prévio.
No contexto corporativo, todavia, é necessário que seja desenvolvido, caso não haja, o
conceito de “Cultura Avaliativa” que, segundo Erika Himmel König, 37 pesquisadora e
professora catedrática da Pontifícia Universidade Católica do Chile, resulta na condição de se
incrementar a seguinte equação:

Cultura Avaliativa = Divulgação das Ações Avaliativas + Aplicação dos
Resultados + Relevância da Informação
Dessa forma, entendemos que um programa de avaliação da carta de serviços do
regulador tem o objetivo de gerar informações para instituir, avaliar e monitorar os resultados
dos serviços prestados. Os achados da avaliação podem influir na proposta de novas políticas
de serviços, que incluam, por exemplo, reformas nos processos com procedimentos
alternativos de execução ou de agilização. Inclusão ou retirada de serviços, se a avaliação
assim o determinar.
É possível, ainda, que tenha efeitos sobre a gestão institucional, assim como em
relação às decisões adotadas pelos gerentes no que se refere à condução do processo como
um todo.
35

Disponível no Informe n. 9/2017/SEI/OV (2267696) – Processo Sei n. 53500.086479/2017-45
Contratação mediante Gratificação de Encargo por Curso e Concurso (GECC).
37
A Defesa de uma Cultura Avaliativa – Cadernos Cenpec 2007 n. 3
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Em outras palavras, as diferentes áreas, relacionadas à entrega da Carta de Serviços,
que sofrerão a influência de um programa de avaliação possam, por sua vez, incidir sobre ele,
gerando novas necessidades avaliativas.
Cabe assinalar, contudo, que esses efeitos estão diretamente relacionados à utilização
efetiva dos resultados das avaliações para as tomadas de decisão, o que nem sempre ocorre.
Na literatura especializada, diversos autores (ALKIN; DAILLAK; WHITE, 1979; ALKIN,
1985; BROWN; NEWMAN; RIVERS, 1985) reconhecem duas formas de conceituar o uso das
informações, quais sejam:
o

a denominada “perspectiva da corrente principal (mainstream
perspective)”; e

o

a “concepção alternativa”.

A primeira concebe esse uso como o impacto direto e rápido da informação avaliativa
sobre o programa da Carta de Serviços — em geral, o objeto da avaliação. Dessa forma, o uso
é caracterizado como um evento e não como um processo, susceptível de ser iniciado desde o
momento em que se planeja um sistema de avaliação.
Por outro lado, a concepção mais alternativa estabelece que as alterações nos
processos possam ser paulatinas, aos poucos, no qual essa informação, acompanhada de
outros antecedentes e outros dados, pode gerar pequenas ações que modificam a situação
inicial detectada. A isso chamamos de avaliação formativa, na qual os ajustes em pequenas
ações, decorrentes da avaliação, são realizados e as consequências observadas, de forma que
se tenha o procedimento conforme desejado.
Fato é que existem países com elevada e baixa cultura avaliativa, com ou sem tradição.
O incremento de anos na avaliação pode acabar gerando a tradição avaliativa e determinando
uma cultura nesse mesmo sentido. Uma das maneiras de se construir uma crença positiva
sobre a cultura reside na capacidade de retroação que ela estabelece no seu planejamento.
Assim, levantar a informação, veicular seus resultados e aplicar aos processos ações remediais.
Destacamos como fundamental que as ações avaliativas sejam planejadas e
administradas em todas as circunstâncias, por muitos anos, e com retroação, de forma a se ter
a formação de uma cultura avaliativa e de crescimento.
Dessa forma, alguns requisitos básicos se fazem necessários, a saber: profissionais que
sejam especialistas em avaliação e instrumentos avaliativos críveis. Para além disso, as
políticas do país precisam incorporar sistemas avaliativos e de retroação e promoverem ações
nesse sentido, bem como legislação ou normas, estratégias e formas de veiculação de
resultados, sendo que as ações de avaliação e o uso da informação são sim preponderantes
para geração de um ambiente de avaliação, mas, sobretudo, a confiança no instrumental
utilizado.
Com efeito, a Ouvidoria entende que o caminho da legitimidade da avaliação viaja
pelos parâmetros psicométricos daqueles que cuidam de procedimentos de busca de
informação junto aos usuários dos serviços.
Isso posto, a metodologia de avaliação da Carta de Serviços desta Agência reguladora
está ancorada nesses dois pilares e tornará publica a sua capacidade de medir o que se deseja
e com confiança. Esses cuidados são importantes para que as ações adotadas com base nos
resultados de avaliação venham efetivamente a transformar e dar mais qualidade aos
processos arrolados na Carta de Serviços do Regulador.
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Essa condição desmistifica ou dessacraliza a avaliação, sendo que a sua constância
poderá criar clima de busca de excelência permanente e crível.
Também haverá um procedimento de informação sobre os períodos de coleta de
dados de forma a se chamar a atenção de todos os que tenham interesse nos serviços da
Anatel. A veiculação dos resultados será planejada de acordo com o público. Assim, as mesmas
informações serão passadas para diferentes populações de interessados, em conformidade
com suas características. Ao longo do tempo, com a estabilidade da cultura avaliativa, as
informações podem ser mais sofisticadas.
Esta Ouvidoria não deseja que a construção da cultura avaliativa da Carta de Serviços
seja um processo vicioso, no qual se caracteriza, exclusivamente como o atendimento a um
requisito governamental. Desejamos que seja sim um círculo virtuoso com a melhoria da
prestação dos serviços. Espera-se que todos os interessados aprendam e entendam o que um
sistema de avaliação pretende.
1.4

Canal “Simplifique” e o Modelo de Levantamento de Custos para os Usuários.

O Canal de Solicitação de Simplificação, também denominado “Simplifique”, foi
instituído pelo Decreto n. 9.094, de 17 de julho de 2017 e, da mesma forma, consiste em mais
uma das entregas previstas no projeto coordenado pela Ouvidoria da Anatel, assim como o
monitoramento do referido canal.
O Simplifique é destinado a receber sugestões específicas sobre burocracias
enfrentadas pelos cidadãos quando utilizam ou não conseguem utilizar um serviço público de
órgão ou entidade do Poder Executivo Federal, formalizando a solicitação para desburocratizar
o serviço.
A ferramenta é a maneira pela qual um usuário de serviços pode contribuir e participar
do processo de simplificação, fiscalizando os padrões de atendimento definidos pelo Decreto
supracitado.
O projeto “Simplificando Vidas” que serviu de inspiração ao programa brasileiro “Brasil
Eficiente” foi desenvolvido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), publicado
em 2016, e teve por objeto identificar o quanto os cidadãos de alguns países latinoamericanos
estavam satisfeitos com os serviços prestados pelo Estado.
De acordo com o BID, a tarefa de modernização do Estado é contínua, não pode ser
considerada como uma obra acabada, ao contrário, reside em uma tarefa sem fim.
Reconhecem que o aumento das expectativas das sociedades pela melhora da qualidade dos
serviços prestado é igualmente crescente, que este fato decorre “en parte, al crecimiento de la
clase media y a una sociedad cada vez más digitalizada, nacida en democracia y que exige
respuestas inmediatas”.
Assim, o Projeto “Simplificando Vidas” 38 apresenta uma métrica de aferição da
Percepção da Qualidade e da Satisfação da Sociedade. Para tanto, a sua metodologia está
centrada no cidadão e não no Estado ofertante dos serviços. Para que isso fosse possível, o
método adotado39 identificou as estruturas ou dimensões de um Modelo Teórico (MORGESON
III, 2014), com suas variáveis, ou seja, o que seria controlado e observado e que representam a
38

Disponível em https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7975/Simplificando-vidas-qualidade-e-satisfacao-com-osservicos-publicos.PDF?sequence=7&isAllowed=y .
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qualidade, a satisfação e demais outras variáveis de contexto, necessárias de serem
igualmente controladas, uma vez que podem gerar interferências nos construtos objeto das
medidas.
Os questionários foram construídos a partir de pesquisa qualitativa, a qual gerou bom
número de atributos. De maneira se identificar a importância dos atributos, aplicou-se uma
análise multivariada quando se analisaram ao mesmo tempo todos os atributos de cada
dimensão a ser verificada e não cada atributo de maneira isolada, até finalmente chegar-se a
uma lista priorizada de itens que determinam a satisfação dos cidadãos.
Dessa forma, o modelo teórico foi testado empiricamente sendo os dados coletados
por dois tipos de procedimentos (presencial e on-line) em seis países da América Latina. Para
tanto, foram controlados aspectos como comparabilidade, adaptabilidade, periodicidade e
factibilidade.
O método usado para a construção do instrumento de avaliação da Anatel para com a
Carta de Serviços segue o mesmo procedimento do projeto Simplificando Vidas do BID. A
Ouvidoria entende que o elemento principal em uma coleta de dados que seja de
delineamento quase-experimental de pesquisa é uma ferramenta que necessita ser calibrada,
caso contrário os resultados se tornam risíveis e sem aplicabilidade.
Importante, todavia, destacar que o projeto do BID definiu marco metodológico de
referência para medidas de Qualidade e de Satisfação em toda a América Latina. O projeto em
tela gerou a Carta Ibero-americana de Qualidade na Gestão Pública:
[...] fue aprobada en la reunión de 2008 del Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo (CLAD) (Carta Iberoamericana de Calidad en la
Gestión Pública, 2008). Se trata de un excelente compendio de principios e
instrumentos para la gestión de la calidad. Tomando como base los supuestos de
que la gestión pública de calidad es un derecho de los ciudadanos y que toda
gestión pública debe estar orientada a la satisfacción ciudadana, la Carta sintetiza
las experiencias en la región, tales como los Premios Nacionales a la Calidad y las
normativas locales, así como los modelos internacionales. (BID, Simplificando Vidas,
2015)

Dentro desse contexto de “Simplificação” dos serviços prestados pela Administração
Pública, foi desenvolvido, no âmbito da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), o Standard Cost Model, que significa Modelo de Levantamento de Custos e
que consiste em um instrumento que busca medir e quantificar, além dos encargos
administrativos, os custos (muitas vezes ocultos) decorrentes da utilização dos serviços
públicos.
O Modelo de Levantamento de Custos aos usuários é adotado e recomendada sua
utilização também pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão do Brasil.40
Especialmente em nosso país, o referido modelo se transforma em mais um excelente
mecanismo de compreensão, por parte da gestão pública, da carga burocrática imposta aos
usuários dos serviços.
Conforme o Ministério, para a realização dessa “precificação”, os encargos
administrativos referem-se ao cumprimento de obrigações de informação estabelecidas em
leis e regulamentos, que demandam tempo e dinheiro dos usuários dos serviços públicos. A
40
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partir do conhecimento geral acerca dos custos, torna-se possível identificar e priorizar
medidas para reduzir os encargos sobre esses usuários.
Explica-se que é realizado um levantamento com alguns usuários típicos dos serviços
visando a uma aproximação com a realidade e não com uma amostra estatisticamente
representativa do serviço. Essa pesquisa é importante para a primeira atividade necessária
para o cálculo dos Custos do Usuário de Serviços Públicos, que consiste em detalhar todas as
etapas que o usuário tem de cumprir para usufruir do serviço desejado.
Após identificar, também, para cada etapa do serviço, o quantitativo e o custo com
deslocamento ao órgão e a estabelecimentos bancários para pagamento de taxas e outros
encargos, o tempo de espera e o tempo de demora no atendimento, é possível calcular os
custos dos usuários dos serviços prestados pelo órgão público. O Ministério defende ao final
que:
[...] a aplicação do Modelo de Levantamento de Custos do Usuário de Serviços
Públicos permite aos gestores públicos uma visão real de todos custos que
sobrecarregam os usuários que, como demonstrado, vão muito além dos valores
das taxas cobradas pelos serviços prestados. Esta nova percepção pode induzir
também a implementação de melhorias visando a simplificação na prestação dos
serviços e, consequentemente, na diminuição dos custos para o usuário. (Grifo
Nosso)

Nesse sentido, recomendamos que a Anatel, se assim considerar pertinente, possa
adotar, também, a referida ferramenta em busca do contínuo aperfeiçoamento e simplificação
dos serviços prestados pela instituição.
1.5

Canal de Manifestações sobre os Serviços Prestados pela Anatel – 2018

Com a aprovação e publicação da Carta de Serviços, decorreu-se uma transformação
muito importante que foi a constituição do Canal de Manifestação sobre os Serviços da Anatel,
funcionando no Sistema Focus, que está sob o gerenciamento da Superintendência de
Relacionamento com Consumidores (SRC).
A abertura do referido canal no sistema Focus proporcionou a descontinuidade do
antigo Sistema de Ouvidoria da Anatel (SOA), promomendo unicidade do atendimento aos
usuários e a centralização das manifestações sobre a atuação da Anatel, bem como a
distribuição das demandas às áreas responsáveis, contando ainda com o monitoramento da
Ouvidoria, conforme a legislação vigente.
Vale destacar, nesse caso, que essa solução contou com a dedicação e cooperação da
Gerência de Canais de Relacionamento com os Consumidores (RCRC) da SRC e, também, da
Superintendência de Gestão da Informação (SGI), o que resulta na eliminação de mais um
sistema informatizado que é o Sistema de Ouvidoria da Anatel (SOA).
Desde o início deste ano de 2018, com a abertura do Canal de Manifestações, quase a
totalidade dos registros foi destinada ao Serviço de Atendimento ao Consumidor, que está a
cargo da Superintendência de Relação com Consumidores (SRC), especificamente tais
manifestações são direcionadas a Gerência de Tratamento de Solicitações de Consumidores.
Em que pese o sistema Focus ser objeto de necessários e constantes
aperfeiçoamentos, foi possível extrair e consolidar o resultado na Tabela 1 das Manifestações
sobre os Serviços da Anatel, de acordo com o tipo de manifestações e sua evolução ao longo
dos cinco primeiros meses do ano de 2018.
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Tabela 1 – Manifestações sobre os Serviços da Anatel – 2018 (Fonte Focus)
Serviço:

Tipo
Denúncia
Ped. de Inf.

Homologação e Certificação

Janeiro

Fevereiro
4

9

172

Março Abril Maio TOTAL
11
5
27
56

Sugestões

5

180
4

192
4

229
1

165
1

Reclamações

8

12

8

17

6

51

189

205

215

252

199

1.060

Ped. de Inf.

585

528

1.052 2.475

576

5.216

Sugestões

11

11

13

7

17

59

1.013

1.024

1.081

952

928

4.998

314

317

324

1.582

2.460 3.751

1.845

11.855

251
2

1.441
30

TOTAL

938
15

Denúncia

Atendimento ao Consumidor

Recl. Atend.
Recl.Atuação
TOTAL

327

300

1.936

1.863

281
2

270
1

Denúncia
Ped. de Inf.
Outorga

Sugestões
Reclamações
TOTAL

332
21

307
4

13

22

5

10

7

57

296

293

358

321

260

1.528

1

1

4

6

1

1

4

6

1.012

691

1087

860

915

4.565

24

19

37

39

27

146

866

772

1.121

987

820

4.566

1.902

1.482

2.245 1.886

1.762

9.277

4.324

3.844

5.278 6.210

4.070

23.726

Denúncia
Ped. de Inf.
Soluções Competição

Sugestões
Reclamações
TOTAL
Denúncia
Ped. de Inf.

Outros

Sugestões
Reclamações
TOTAL

TOTAL GERAL

Da análise da mesma, pode-se perceber que Atendimento ao Consumidor é o serviço
da Anatel com maior volume de Manifestações (11.855) em um total de 23.726 para toda
Anatel, ou seja, quase 50%. Desse volume de manifestações sobre Atendimento, 4.998 dizem
respeito à Reclamações contra os Canais de Relacionamento da Anatel (Aplicativo, Call Center,
e Fale Conosco), enquanto 1.582 reclamações dizem respeito à atuação que a Anatel tem
efetivado nesse serviço.
Outro destaque diz respeito ao Serviço de Outorga e ao Serviço de
Homologação/Certificação, sendo que o maior volume de manifestações sobre eles
concentram-se na tipologia de Pedidos de Informação, 1.441 e 938, respectivamente, assim
como para os demais serviços listados, o que pode indicar a importância e a necessidade de
aprimoramento permantente da comunicação institucional sobre esses temas, para que os
interessados tenham tais informações sem a necessidade de requisitá-las.
Por outro lado, o serviço com quase nenhuma manifestação registrada é o de Soluções
de Competição, evidenciando a eficiência que já fora apontada por esta Ouvidoria no Relatório
de 2017 e novamente na presente análise deste ano de 2018.
Transparência, cidadania, desburocratização, inovação e eficiência são princípios
básicos que norteiam as mudanças e aperfeiçoamentos nas instituições da administração
pública, atualmente. Nesse sentido, recomendamos à Anatel a permanente e crescente
adesão às iniciativas do Programa Brasil Eficiente, que coordena a Plataforma de Cidadania
Digital e varias outras “ferramentas” e aplicações para simplificação dos serviços públicos.
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No Capítulo a seguir, tem-se uma análise e dados das “Manifestações sobre a Atuação
da Anatel” até o ano de 2017, haja vista o recebimento e classificação de tais registros que
eram feitos no Sistema da Ouvidoria da Anatel (SOA) e que fora descontinuado no início de
2018 conforme explicado acima.
Até o ano de 2017, portanto, esta Ouvidoria manteve uma série histórica de
acompanhamento da Atuação da Anatel, mas que não tinha a classificação que agora passa a
ter de acordo com a Carta de Serviços da Agência.
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Capítulo 2 – Análise de Manifestações sobre a Atuação da Anatel
(até 2017)
Importa informar que, apesar da realização de uma avaliação dos dados de
atendimento – uma fotografia –, tanto na Ouvidoria como na Anatel, é salutar refletir sobre o
assunto e não nos deixarmos contaminar (permanecer na zona de conforto ou inertes) e nos
limitarmos ao que conhecemos no tempo presente, é preciso dar um passo a mais e inovar.
Sabemos que a força da inércia nos faz não ter medo da mudança, mas ter medo de onde nos
situaremos em novo ambiente.
Nada mais natural ao recebermos demandas da sociedade, efetuarmos tratamentos,
modificarmos nossos processos e nos posicionarmos novamente, com serviços aperfeiçoados.
Então, nesse sentido, temos obrigação de ser referência em dados e conteúdo sobre
telecomunicações, aprender a comunicar bem, evitando perda de energia e esforço em
matérias já tratadas e discutidas anteriormente (retrabalho); tal conteúdo deve estar
disponibilizado para facilitar ao máximo as buscas pelos cidadãos. Somente assim poderemos
focar nossas atenções para novos desafios e produzir melhorias para esse mercado, cada vez
mais dinâmico.
A visão é de melhorar o desempenho com redução da crítica pela crítica, mas visando
aumentar a capacidade criativa e de realização de projetos (SCHWARTZ, 1992).
Esse conhecimento de análise dos dados sobre melhoria dos serviços precisa ser
disseminado utilizando a experiência dos cidadãos para a transformação digital. Para que
ocorra o redesenho de serviços públicos nas instituições, recomendamos a ampliação da
parceria entre a Anatel e o Departamento de Modernização da Gestão Pública (INOVA), do
Ministério do Planejamento, objetivando claramente uma capacitação na visão do processo,
com ênfase no cálculo dos seus custos, tanto de atendimento, como de outros processos
específicos que precisem ser agilizados, atingido maior público e a um menor custo. Como
diria Charles Chaplin: "Mais do que máquinas, precisamos de humanidade."
Sobre política de privacidade, acreditamos ser importante a continuidade e a
ampliação da discussão, no âmbito da Anatel, tendo em vista a aplicação do Regulamento (UE)
n. 2016/679 do Parlamento Europeu, a partir do último dia 25 de maio de 2018, sobre o
tratamento e a livre circulação de dados pessoais. O regulamento é de aplicação direta e
obrigatória pelos Estados-membros e altera significativamente a forma como as organizações
públicas ou privadas recolhem e manuseiam dados pessoais dos seus colaboradores e clientes.
No Brasil, foi aprovada a Lei nº 13.709, em 14 de agosto de 2018, que regulamenta o
uso, a proteção e a transferência de dados pessoais, a qual já tem gerado relevante debate
sobre o tema. A Anatel, em conjunto com as empresas do setor de telecomunicações, devem
reforçar o compromisso com a proteção e a segurança dos dados pessoais a que tem acesso,
assegurando proteção da privacidade; não necessitando de legislação aplicável para
implementar medidas necessárias para atuar em conformidade com o exemplo de referência
internacional.
Não se trata de obrigações, mas cabe à Anatel induzir e participar do debate que aflige
os consumidores dos serviços de telecomunicação, além de outras demandas da sociedade
que não se relacionam diretamente ao serviço, mas que dão visibilidade ao trabalho realizado
pela Agência e reconhecimento da sua imagem.
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Por exemplo, o excesso de reclamações contra ligações ou mensagens indesejadas
oriundas de centrais de atendimento, parte do problema pode ser resolvida a partir de um
cadastro único nacional de números bloqueados, a exemplo da ação existente no Procon/SP
que realiza o bloqueio de recebimento de ligações de telemarketing. Entretanto, essa prática
não se restringe à citada modalidade de originação de chamadas.
ü Ouvidoria – Atendimento
Apesar da reestruturação sofrida no processo de atendimento, com consequente
redução no número registros, em 2017, a Ouvidoria continuou sendo a ponta do iceberg
refletindo a reação dos cidadãos em face da atuação da Anatel. A Figura 1 apresenta a
comparação dos atendimentos realizados anualmente, a partir do qual se constata diminuição
no quantitativo histórico das manifestações registradas no SOA.
11405

11382

8851

Ano 2012

7867

Ano 2013

Ano 2014

Ano 2015

6565

Ano 2016

5783

Ano 2017

Figura 1 – Atendimento Ouvidoria da Anatel 2012-2017 – Fonte: SOA

Já a Figura 2 discrimina os motivos das demandas apresentadas, agregando-se as
manifestações sobre a “Anatel”, demandas sobre atuação da Agência, ou também sobre
“Outros Motivos”, que ocorre quando um usuário, por exemplo, equivocadamente entra em
contato com a Ouvidoria para manifestar-se sobre as operadoras dos serviços, mas não sobre
a Anatel. E, ainda, tem-se o motivo “Ambos”, que é quando uma mesma manifestação se
refere à “Anatel” e a “Outro Motivo”.
8373
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4438
3622 3585

OUTROS MOTIVOS

3436
28732849
2190
2164
1350
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ANO 2014
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792 8681256556

94 17

AMBOS

Figura 2 – Evolução de Demandas (Anatel /Outros Motivos/Ambos) – Fonte SOA

Cabe ressaltar que, quanto ao volume de demandas registradas na Ouvidoria, a Anatel
é motivo principal, pois grande parte das reclamações ou pedidos de informação já é
registrada diretamente por meio dos canais de atendimento da Anatel.
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Capítulo 3 – Acompanhamento dos Processos Decisórios da Anatel
A Ouvidoria acompanha e participa de todas as Reuniões do Conselho Diretor (RCD) da
Anatel, bem como de diversos outros fóruns decisórios, tudo com vistas a ampliar suas
análises e, da mesma forma, qualificar as contribuições e recomendações avaliativas que faça
para a governança da Agência.
A Tabela 2 é um extrato da extensão do acompanhamento que a Ouvidoria faz das
decisões regulatórias na Anatel, seja em nível das áreas técnicas, seja em nível do Conselho
Diretor.
Tabela 2 – Ações da Ouvidoria – Acompanhamento dos Processos Decisórios – 2017.
AÇÕES
STATUS
Participação nas Reuniões do Conselho

Contínuo

Análise e Classificação das Matérias

Contínuo

Participação nas Reuniões Técnica do Conselho Diretor

Contínuo

Reuniões de Interlocuções com os Conselheiros e Gabinetes

Contínuo

Apresentação Trimestral ao Conselho Diretor – Reuniões Técnicas

Contínuo

Acolhimento da manifestação do Conselho Diretor sobre os Relatórios da OV
Participação em Reuniões do Planejamento Estratégico da Anatel

Aguardando
Retorno
Contínuo

Participação em Reuniões Executivas e de Coordenação da Agência

Contínuo

Participação na discussão do novo Modelo de Gestão da Qualidade

Realizado

Fonte: Ouvidoria da Anatel.

Quanto à análise das matérias pautadas nas Reuniões do Conselho Diretor (RCDs),
durante o período de 2017 predominaram matérias cujos temas foram: Fiscalização Tributária;
Universalização e Obrigações Gerais das empresas, Fiscalizações Técnicas (principalmente
sobre equipamentos, interferências e regularidade na prestação de serviços). Temas como
Qualidade e Consumidor tiveram uma frequência de deliberações no Conselho bem menor
que as primeiras, mas ainda assim de grande relevância (Figura 3).
N. DE MATÉRIAS ACOMPANHADAS PELA OUVIDORIA POR
TEMA (ago. 2017 a dez.2017)
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ADMINISTRATIVO
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

8%
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1%
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Figura 3 – Matérias Acompanhadas pela Ouvidoria – 2017 – Fonte: Ouvidoria da Anatel
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Vale destacar que, conforme o próprio Relatório Anual de 2017 da Agência, “[...] foram
realizadas 842 ações de fiscalização tributária, divididas igualmente entre Fust e Funttel,
esforço que envolveu 941 empresas com sede em todas as Unidades da Federação” (ANATEL,
2017, p. 46). Essas ações tiveram como foco a apuração das receitas obtidas nos anos
calendários de 2013 a 2015 e resultaram na identificação de valores devidos que somavam R$
4,2 bilhões.
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Capítulo 4 – Análise da Atuação da Agência por Meio de Indicadores
O Relatório da Ouvidoria da Anatel (2017f)41 trouxe inovação ao apresentar sistema de
indicadores para analisar a atuação da Agência, que toma o modelo BSC. Kaplan e Norton
(1996) observam que as perspectivas do BSC transformam a missão e as estratégias em
objetivos e indicadores organizados.
As seguintes perspectivas foram consideradas adequadas para a análise realizada pela
Ouvidoria: Aprendizagem e Desenvolvimento, Processos Internos, Cliente e Econômica,
sendo que esta dimensão envolve os indicadores do setor, fundamentais para a compreensão
da concorrência, e os financeiros da Anatel, imprescindíveis para o seu adequado
funcionamento. Toda a fundamentação da referida escolha pode ser consultada no Relatório
da Ouvidoria 2017. A Figura 4 ilustra a interelação entre as perspectivas com alguns exemplos
de indicadores utilizados no sistema avaliativo desenvolvido pela Ouvidoria.

Figura 4 – Balanced Scorecard
Fonte: Ouvidoria Anatel com base em KAPLAN e NORTON (1996)

Conforme se depreende do próprio modelo, o BSC e suas adaptações têm o mesmo
propósito: equilibrar as diferentes perspectivas com os objetivos e metas da instituição.
Portanto, o fundamento é a busca do equilíbrio organizacional.
De fato, sua aparente simplicidade esconde forma muito eficiente de avaliação e
definição de objetivos organizacionais. No caso em tela, a metodologia apresentada ajuda a
formatar as atividades da própria Ouvidoria no acompanhamento da Anatel.
Niven (2005, p. 263) ressalta ainda que, dada a flexibilidade do modelo, é possível, por
exemplo, imputar peso de 25% para cada perspectiva, o que significaria que o policymaker
entende que todas as dimensões estratégicas possuem a mesma prioridade ou importância.
Além disso, poder-se-ia atribuir pesos para cada indicador, traduzindo o modelo em uma
distribuição de prioridades. Se a Ouvidoria buscou um relativo equilíbrio na seleção de
indicadores entre as quatro perspectivas para constituição de seu sistema de avaliação da
Anatel, seria importante identificar o mesmo balanceamento entre as perspectivas no

41

Disponível em: <http://www.anatel.gov.br/institucional/relatorios>.
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planejamento estratégico da Agência, conforme já evidenciado no Relatório de 2017
(OUVIDORIA DA ANATEL, 2017f).
A Ouvidoria, a partir da prospecção realizada em sua participação nos fóruns do setor
e da observação junto ao público, estabelece suas priorizações e define os pesos em cada
período de análise. O trabalho se dá com a construção do modelo, categorizando, em certa
medida, os temas diversos que permeiam a Anatel e que resultam em indicadores para análise
estratégica da Agência.
Entretanto, vale ressaltar que não se trata de um modelo fechado, mas apenas uma
formatação viável para as nossas atividades. O número dos indicadores que foram elencados
não é exaustivo, apenas serve como exemplo de definição desse processo de trabalho, relação
com os outros stakeholders, além da busca das informações junto aos mesmos e definição
daquelas que são geradas por meio das rotinas da Ouvidoria.
O sistema de indicadores se pautou nas informações do Planejamento Estratégico da
Agência, sintetizado na Figura 5 que, por sua vez, também foi estruturado com base no BSC e
em método próprio da consultoria42 contratada à época. Percebe-se que o Mapa Estratégico
da Anatel não apresentou de forma explícita, a dimensão “Cliente”. No entanto, objetivos
desta natureza estão no mapa.

Figura 5 – Mapa Estratégico da Anatel

42

Consultoria Brainstorming – Método Grumbach.
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Assim, ancorado no Mapa Estratégico da Anatel e sob a perspectiva BSC, o sistema de
controle estratégico com base em indicadores da Ouvidoria, seus componentes e sua relação
com os objetivos de resultado da Agência são sintetizados na Tabela 3.
Tabela 3 – Matriz de indicadores do sistema de monitoramento estratégico da atuação da Anatel

A seleção dos indicadores foi resultado de análise documental, da observação de como
os fluxos de processos na Anatel são realizados, do conhecimento das informações disponíveis,
bem como de um recorte realizado à luz dos interesses de análise da atuação da Agência por
parte da Ouvidoria. Utilizaram-se dados disponibilizados pelas áreas técnicas e disponíveis
publicamente.
A maioria dos indicadores se manteve a mesma de 2017 para viabilizar garantir a
coerência e a comparação entre resultados por série histórica. Outros sofreram pequenos
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ajustes, principalmente, em função de precisão e de terminologia, fruto do processo de
validação do sistema que foi implantado recentemente. Os indicadores do sistema são de
cunho quantitativo e qualitativo.
Os resultados dos indicadores de cada perspectiva não só se relacionam entre si, mas
com o contexto em que estão inseridos. Daí a importância da caracterização do contexto em
que a Anatel, a Sociedade e as Empresas (Operadoras) estão inseridas, além dos temas
“quentes” que orientam o pensar sobre os rumos do Setor.
Passemos, então, às análises e aos resultados calculados para os indicadores que
refletem a atuação da Anatel, categorizados conforme cada uma das Dimensões ou
Perspectivas do BSC, bem como a integração entre eles:
4.1. Análise da Perspectiva Aprendizagem e Desenvolvimento;
4.2. Análise da Perspectiva Processos Internos;
4.3. Análise da Perspectiva Clientes;
4.4. Análise da Perspectiva Econômica e Financeira.
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4.1.

Análise da Perspectiva Aprendizagem e Desenvolvimento

A perspectiva Aprendizagem e Desenvolvimento (ou Crescimento), como considera
NIVEN (2005), está relacionada às métricas que indicam o grau com que os funcionários
adquirem as habilidades e as ferramentas que os permitem atingir a estratégia. Envolve o
acompanhamento da gestão de carreira, formação, retenção, remuneração, desempenho e
ambiente organizacional.
Para tanto, pressupõe-se, para essa perspectiva, o norteamento das ações por meio do
documento denominado “Política de Gestão com Pessoas da Anatel”, aprovado pela Portaria
da Anatel n. 842, de 8 de outubro, de 2012, cujo objetivo é “[...] promover a valorização e o
desenvolvimento dos servidores, contribuindo para a promoção da qualidade de vida no
trabalho, o alcance de sua missão institucional e o atendimento das demandas da sociedade”
(Art. 1º).
É imprescindível relação entre o norteamento das ações de T.D.&E. e a cultura
institucional. Com efeito, a consolidação de uma Cultura Organizacional 43 orientada à
obtenção de resultados em sintonia com as vivências de bem-estar dos servidores no trabalho
à busca de inovação e melhoria da gestão pública, bem como à valorização da produtividade e
da qualidade dos serviços prestados. As diretrizes para do desenvolvimento da Cultura
Organizacional da Agência são:
I – Estimular a formação de uma cultura organizacional que possibilite o
desenvolvimento dos servidores e da Anatel e favoreça o comprometimento com o
alcance da missão institucional;
II – Promover processos estruturados de comunicação de forma a facilitar a
consolidação da cultura organizacional;
III – Incentivar, permanentemente, a cultura de autodesenvolvimento dos
servidores, em complemento às ações promovidas pela Agência;
IV – Disseminar valores, crenças e experiências de qualidade de vida no trabalho.
(Art. 22)

Embora seja um conceito mais amplo, a Cultura de uma organização tem relação
intrínseca com o Clima Organizacional, o Ambiente de Trabalho e a Qualidade de Vida no
Trabalho (QVT). Para atuar sobre a Cultura Organizacional e fatores associados de uma forma
assertiva, é fundamental que a Gestão a entenda por meio de diagnósticos embasados
empiricamente. Nesse sentido, de forma alinhada ao que se recomendou em 2017, por meio
do Relatório da Ouvidoria, a Agência buscou realizar o mapeamento dos artefatos que
constituem a sua Cultura e respectiva avaliação do clima institucional.

ü Clima Organizacional
O Projeto de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) da Anatel tem por objetivos
principais: (a) promover a QVT dos trabalhadores da Agência, de forma a (b) privilegiar ações e
mudanças no contexto de trabalho, envolvendo as condições, a organização e as relações de
43

Cultura Organizacional é definida, na Portaria n. 842, de 8 de outubro de 2012, que trata da Política de Gestão com Pessoas da
Anatel, como um “conjunto de normas, crenças, valores e mitos mais ou menos estáveis que definem os padrões de
comportamento esperados dos membros que a ela pertencem e são utilizados como modelos de comparação e julgamento. A
importância da cultura organizacional está dada pelo fato de nortear o comportamento e o desempenho dos seus membros” (Art.
4º, XXI).
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trabalho, a ênfase na responsabilidade coletiva, no bem-estar, na eficiência, na eficácia e na
integração como elementos essenciais para a produtividade e felicidade dos servidores; e (c)
desenvolver modelo de gestão em que a qualidade passe a ser encarada no seu aspecto
preventivo e integrante da saúde e da Cultura Organizacional.
No segundo semestre de 2017, a Anatel, por intermédio da Coordenação de Saúde
(AFPE5) da Gerência de Administração e Desenvolvimento de Pessoas (AFPE), planejou e
executou uma edição da Pesquisa de QVT. Essa foi considerada sob uma conceituação ampla e
diagnosticada por meio de um conjunto de instrumentos e fontes de informações que
envolveram Clima Organizacional, Valores Organizacionais, vivências de bem-estar e de malestar, entre outras, tais como conceito dos servidores sobre QVT, saúde do trabalhador e
prevenção de acidentes e taxa de adoecimento. A proposta do empreendimento foi que o
conjunto dessas informações, sob um modelo sistêmico, fornecesse um diagnóstico sobre a
QVT com vistas a criar iniciativas e orientar a gestão de pessoas na Anatel.
Sob o ponto de vista metodológico, avalia-se que a Anatel, quanto à aferição de Clima
e de Valores, utilizou instrumentos e procedimentos apropriados para garantir bons graus de
validade e de fidedignidade na pesquisa: ancorados em teorias psicológicas, apoiados em
evidências de qualidade, inclusive, com validação específica para a realidade da Agência.
Detalhes sobre a metodologia estão apresentados em Anatel (2017e)44.
É importante ressaltar que em função de compromisso de confidencialidade das
informações da pesquisa, os resultados aqui apresentados são bastante gerais e, basicamente,
extraídos da apresentação que foi realizada à Agência quando da primeira etapa da
divulgação. A Ouvidoria respeita e apoia o cumprimento de compromissos de
confidencialidade, até para que a credibilidade relacionada a essa e às próximas pesquisas seja
ampliada e ações decorrentes em seus resultados sejam eficazes.
Conceitualmente, Cultura Organizacional, no âmbito do estudo, é o conjunto de “[...]
crenças e valores compartilhados pelos membros da organização e que irão moldar seus
julgamentos e comportamentos”, sua relação com a melhoria do comprometimento dos
trabalhadores, seu papel de intermediador de necessidade e meta dos indivíduos por meio dos
valores e sua relação com a saúde dos trabalhadores.
Em termos de resultados gerais, constatou-se que os três conjuntos de valores de
maior importância para os servidores da Agência (Igualitarismo, Autonomia e Harmonia). Por
outro lado, os três conjuntos de valores menos desejados hoje na cultura corporativa são:
Hierarquia, Conservadorismo e Domínio.
É desejável que, quando o servidor valoriza a dimensão Autonomia, por exemplo,
motiva-se pela criatividade, curiosidade, eficácia, eficiência, modernização, qualidade,
reconhecimento, competência, prazer, inovação, realização e liberdade. Assim, como
consequência, a literatura aponta que, nessas condições, o servidor deverá projetar ainda mais
suas habilidades para o alcance das metas previamente negociadas, quando existirem na
cultura artefatos que favorecem a liberação da criatividade (DEJOURS, 1987).
Na sequência, o valor Harmonia indica demanda motivacional do servidor da Anatel
por universalismo, ou seja, ética, parceria, equilíbrio, entre outros. Valorizam um ambiente
44

Documento é informação classificada, restrita, seguindo hipótese de sigilo prevista no Art.26 §3º da Lei 10.180/2001. A SAF
pauta-se, ainda, ao art. 6º do Código de Ética Profissional de Psicologia e na Resolução CFP n. 016/2000 e sua atualização n.
023/2007 do Conselho Federal de Psicologia no sentido da garantia da confidencialidade das informações obtidas por pesquisas.
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com maior Igualitarismo com democracia, descentralização, justiça, qualificação de recursos
humanos, sociabilidade, cogestão, coleguismo, igualdade e perspectivas de valorização. Essas
dimensões foram consideradas como as mais importantes para os servidores.
Indicador A1 – Descrição do clima organizacional
Perspectiva: Aprendizagem e
desenvolvimento
Dimensão do Mapa Estratégico:
Resultado

Número da Medida:
Responsável: Superintendência de Administração e Finanças (SAF).
A1
Objetivos: 1.1 – Promover a ampliação do acesso e o uso dos serviços, com qualidade e preços adequados.
1.2 – Estimular a competição e a sustentabilidade do setor.
1.3 – Promover a satisfação dos consumidores.
1.4 – Promover a disseminação de dados e informações setoriais.

Descrição: Clima Organizacional. Descrição dos resultados quantitativos e qualitativos da Pesquisa de QVT (Clima e Valores Organizacionais).
Resultado/Tendência: Tendência

Frequência: Anual

Tipo de Unidade: Descrição e interpretação de
classificações de escores fatoriais.

Polaridade: Positiva

Fórmula: Para o relatório da Ouvidoria de 2017, o indicador apresentou característica quantitativa e traduzia-se nos escores fatoriais das escala
utilizadas. Por opção e considerando a evolução do sistema de indicadores, optou-se por utilizar, a partir de 2018, indicador de natureza
fundamentalmente qualitativa para aferição de clima. Assim, o indicador se traduz como a descrição qualitativa da classificação dos escores fatoriais.
Fonte de Dados: Superintendência de Administração e Finanças (SAF).

No que se refere ao clima institucional, especificamente, ao “Apoio da chefia e da
Organização”, observaram-se resultados médios intermediários, ou seja, próximos ao centro
da escala, mas com diferenças de realidades encontradas em cada setor, sendo uma
organização que pode ser caracterizada como tendo percepções variadas de clima. Para os
setores com resultados mais baixos, de modo geral, os servidores consideram que a
comunicação, o esclarecimento de dúvidas e a participação no planejamento de mudanças
institucionais podem ser aprimorados.
Qualidade de vida no trabalho, para os servidores, significa percepção de harmonia,
saúde, realização do trabalho em conformidade com o esperado, justiça organizacional, sob
pressão razoável. Está mais relacionada a aspectos emocionais e subjetivos como sentimentos,
felicidade e prazer.
O que há de comunalidade e divergência entre os resultados obtidos por meio dos três
estudos: Pesquisa de QVT de 2011,45 Levantamento sobre a Restruturação realizado pela
Ouvidoria e a Pesquisa de QVT de 2017? Mesmo que não se tenha planejado metodologia que
permitisse comparação entre escores ou conceitos ou classificações entre as três iniciativas de
estudo de clima organizacional, observaram-se algumas similaridades e distinções que valem
destaque e propuseram-se algumas interpretações que levam a sugestões de intervenção:
ü

ü

ü
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Há percepção, por parte dos servidores, que a participação nos processos
comunicacionais e de mudança organizacional pode ser ampliada. Ainda, esperam
melhoria quanto aos espaços propícios à inovação e à criatividade, melhor
reconhecimento do bom desempenho e ampliação de justiça no trabalho.
A organização adequada do trabalho deve ser priorizada pela gestão, fortalecendo
ações de melhoria dos processos, como esses são executados, divididos,
planejados.
Importante analisar essas interpretações sob a perspectiva dos valores
organizacionais. Os servidores da Anatel valorizam a autonomia, motivam-se pela
criatividade, curiosidade, eficácia, eficiência, modernização, qualidade,
reconhecimento, competência, prazer, inovação, realização e liberdade; e o
igualitarismo. Tendem a apresentar sentimentos relacionados a mal-estar, a
desestímulo, baixa motivação, dificuldade de se desempenharem bem, falta de
perspectiva de crescimento, entre outras reações, quando percebem que a
realidade da instituição caminha em outra direção ao que pressupõe seus valores.

Pesquisa realizada na Anatel que teve como referência teórico-metodológica o trabalho de Ferreira (2009), cujos resultados
foram analisados no Relatório da Ouvidoria 2017.
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ü Considerou-se razoável ou boa relação com os pares, o que tem relação estreita
com a saúde do trabalhador, o que está na direção da harmonia, bastante
valorizada pelos servidores da Anatel.

Como podemos identificar, alguns problemas já detectados em 2011 persistem,
mesmo que, nesse ínterim, processos de planejamento estratégico e de restruturação
organizacional tenham sido instituídos. E, sendo assim, é relevante entender como se viabiliza
a implantação de um planejamento estratégico e, num contexto de clima diverso em sua
complexidade.
Todos os resultados aqui sintetizados coadunam, inclusive, com as manifestações de
representações coletivas dos servidores da Agência. Em especial, destacamos o quanto
apresentado pela União Nacional dos Servidores de Carreira das Agências Reguladoras
Federais – UnaReg, em Carta,46 elogiando o Levantamento realizado em 2017 pela Ouvidoria47
junto aos servidores e destacando as várias observações e propostas que já havia sido
apresentadas à instituição, com vistas à melhoria do Clima Organizacional, bem como à
expectativa de que essas iniciativas produzissem mudanças necessárias. Da referida Carta da
UnaReg vale a seguinte transcrição:
Importante destacar que o trabalho da UnaReg é baseado no relato dos seus
associados, porém a Ouvidoria, por meio do levantamento de campo, elevou o
nível da discussão sobre o Clima Organizacional e da Política de Gestão da Agência
no momento em que o resultado da pesquisa é calcado em métodos científicos e
não apenas na consulta empírica direta, e sem surpresas, o resultado do
levantamento aponta na mesma direção dos fatos já reportados por esta
Associação ao comando da Anatel.
A UnaReg espera que com base no trabalho da Ouvidoria a direção da Anatel se
sensibilize e produza as mudanças necessárias que tenham como objetivo a
melhoria do Clima e Cultura organizacional da Agência.

A Anatel, no decorrer do ano de 2018, vem desenvolvendo ações de divulgação e de
intervenção com base nos resultados da pesquisa de QVT de 2017 que envolve: apresentação
sobre clima organizacional nos setores, construção de plano de ação em conjunto com alta
administração e servidores, orientação aos gestores sobre ações de melhoria de clima e
monitoramento do impacto das ações até a realização da próxima pesquisa em 2019.
Reconhecemos que essas ações denotam empenho na proposição de alternativas que
conduzam a uma percepção de clima com mais equidade e que estimule os servidores na
busca permanente pela excelência, de forma que o centro motivacional desses servidores seja
mais interno do que externo. No entanto, não minimiza a importância de se ter um plano de
ação para a gestão de pessoas que parta dos achados do estudo de Clima Organizacional.
Destaca-se que a Ouvidoria da Anatel vem recomendando, desde 2017, a criação de
uma Assessoria de Desenvolvimento de Pessoal, Unidade de Gestão de Pessoas Estratégica
ligada ao planejamento institucional e ao núcleo decisório desta Agência. Como os resultados
de uma pesquisa de clima elucidam problemas conjunturais de instituições, apenas ações de
apresentação de resultados podem não ser suficientes e acarretar providências segmentadas.

46
47

Processo Sei nº 53500.056738/2017-11.
Processo SEI nº 53500.054056/2017-66.
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Considera-se que esses achados devam ser assimilados e providências tomadas pela
gestão da Agência, no caso, fazendo o confronto entre eles e os indicadores de desempenho
de cada área, de forma a ficar claro quando o ambiente percebido impacta positivamente ou
não no desempenho dos servidores e nas metas das suas respectivas unidades de trabalho.
Essa comparação é muito importante, de forma orientar exatamente onde e como atuar. Faz
alguns anos, surgiram os Círculos de Controle de Qualidade (CCQ) e sugerimos que os
procedimentos adotados sejam mais ou menos parecidos com os utilizados nos CCQs. Fato
que as evidências positivas dessa gestão aparecerão.
ü Quadro de Pessoal: grau de formação e carreira48
A Anatel finalizou 2017 com 1.431 servidores, sete a mais que em 2016, juntando o
quadro específico e efetivo. Registram-se, ainda 44 servidores do quadro da Telebrás (47 em
2016), 18 cedidos de outros órgãos governamentais (19 em 2016) e 20 profissionais externos,
que não são servidores da própria Anatel e que ocupam na Anatel cargos em comissão. Esse
panorama é apresentado na Tabela 4. Contabilizaram-se, ainda, 49 profissionais de carreira
descentralizada ou de exercício provisório em atuação no órgão em 2017.
Tabela 4 – Número de servidores do quadro de pessoal – 2016-2017

N
Quadro de Pessoal
Quadros efetivo e específico

2016

2017

Diferença
(2017 – 2016)

1424

1431

7

Telebrás

47

44

-3

Cedidos de outros órgãos

19

18

-1

Profissionais externos que ocupam cargo em comissão da
Anatel

20

20

0

1510

1513

3

Total
Fonte: Anatel / SAF, 2017.

Há registro de que, em 2017, 23 servidores que são do quadro da Agência estavam
cedidos para outras instituições, mesmo quantitativo registrado em 2016.
Dos 1.275 servidores do quadro efetivo, 64% são analistas administrativos ou
especialistas em regulação (Figura 6), sem alterações evidentes para os percentuais de 2016.

48

Alguns quantitativos relacionados ao quadro de pessoal e apresentados nas próximas seções estão ligeiramente diferentes dos
apresentados no Relatório Anual 2017 da Anatel, possivelmente em função da data exata de extração dos dados. Os dados
constantes deste Relatório da Ouvidoria - 2018 foram informados pela SAF tal como extraídos no último dia útil do ano de 2017 e
disponibilizados pela Superintendência, por meio do Processo SEI 53500.045816/2017-44, Memorando 5 (2333728), assinado em
29/01/2018.
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7%

Especialistas em
Regulação
Analistas Administrativos

29%

48%
Técnicos em Regulação
Técnicos Administrativos

16%

Figura 6 – Percentual de servidores do quadro efetivo da Anatel por cargo – 2017 – Fonte: Anatel / SAF, 2017

Indicador A2 – Número de servidores do quadro de pessoal por cargo, grau de formação e classe e
padrão da carreira
Perspectiva: Aprendizagem e
desenvolvimento
Dimensão do Mapa Estratégico:
Resultado

Número da Medida:
Responsável: Superintendência de Administração e Finanças (SAF).
A2
Objetivos: 1.1 – Promover a ampliação do acesso e o uso dos serviços, com qualidade e preços adequados.
1.2 – Estimular a competição e a sustentabilidade do setor.
1.3 – Promover a satisfação dos consumidores.
1.4 – Promover a disseminação de dados e informações setoriais.

Descrição: Número de servidores do quadro de pessoal por cargo, grau de formação e classe e padrão da carreira.
Resultado/Tendência: Tendência

Frequência: Anual

Tipo de Unidade: Quantitativo e percentual

Polaridade: Positiva

Fórmula: Número de Servidores por cargo e formação; Número de servidores por Classe / Padrão do plano de carreira.
Fonte de Dados: Superintendência de Administração e Finanças (SAF).

A Tabela 5 apresenta o quantitativo de servidores do quadro efetivo por cargo e por
formação.
Tabela 5 – quantitativo de servidores do quadro efetivo por cargo e por formação – 2017
2017
Cargo

Formação
Especialistas em
Regulação

Analistas
Administrativos

Técnicos em
Regulação

Técnicos
Administrativos

Total

%

Doutorado
Mestrado
Pós-graduação
Especialização
Formação superior
Nível médio

17
131
180
102
179
0

0
17
83
22
83
0

0
8
49
30
224
59

0
0
11
4
50
26

17
156
323
158
536
85

1,3
12,2
25,3
12,4
42,0
6,7

Total

609

205

370

91

1275

100,0

Fonte: Anatel / SAF, 2017.

Observa-se um quadro de pessoal bastante qualificado com um grande percentual de
servidores com especialização, pós-graduação,49 mestrado e doutorado (51%). Inclusive, vários
são os Técnicos de Regulação e os Técnicos Administrativos com graus que ultrapassam a
formação superior.
Já a Tabela 6 apresenta o número de servidores por classe e padrão da carreira da
Anatel, por cargo. Dos 1.275 servidores do quadro efetivo, observa-se uma concentração, para
todos os cargos, nas últimas faixas das carreiras.
49

Não ficou clara a distinção utilizada pela SAF entre especialização e pós-graduação.
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Tabela 6 – Número de servidores efetivos por cargo e por classe e padrão – 2017
Classe /
Padrão

Especialistas em
Regulação

A-I
A-II
A-III
A-IV
A-V
B-I
B-II
B-III
B-IV
B-V

Analistas
Administrativos

Técnicos em
Regulação

Técnicos
Administrativos

3
1
43
1
2
5
25
49
14
383

6
0
12
0
7
7
26
41
2
101

0
1
12
1
1
3
13
15
42
30

Especial – I

75

2

Especial – II

5

0

Especial – III
Total

3
609

1
205

7
370

Total

0
2
17
6
22
0
2
11
9
1

9
4
84
8
32
15
66
116
67
515

75

6

158

170

14

189

1
91

12
1275

Fonte: Anatel / SAF, 2017.

Cabe atentar-se para o grande quantitativo de Analistas Administrativos e Especialistas
em Regulação localizados no padrão mais alto da classe B (B-V). O relatório da Ouvidoria de
2016 tinha alertado para o fato de apenas cinco servidores desses cargos estarem na classe
especial50, com um grande acúmulo de profissionais no padrão B-V, tendo em vista o que
dispõe a Lei n. 10.871/2004, sobre a criação de carreiras e organização de cargos efetivos das
Agências Reguladoras. Segundo os critérios impostos pela Lei, aqueles servidores só
ascenderão aos níveis superiores da carreira com a ocorrência de pelo menos uma de duas
possiblidades: (a) ter adquirido um curso de especialização, mas não o título de mestre e
doutor, e aguardar 14 anos; ou (b) ter adquirido mestrado ou doutorado, tendo esse prazo
reduzido para 12 ou 10, respectivamente.
Se os primeiros concursados da Anatel iniciaram carreira na instituição há treze anos,
2005, então confere que a maioria desses servidores não tenha completado ainda a primeira
condição (14 anos) para ascender à Classe Especial. Considerando que a maioria desses 484
servidores possua pelo menos a titulação de especialização em sua formação, pois, ao final de
2017, na Anatel, apenas 262 servidores de Nível Superior (Analistas e Especialistas) não
possuíam ainda essa titulação exigida; prevê-se, portanto, entre este ano de 2018 e o próximo
de 2019, uma grande migração para a Classe Especial desses servidores.
Importante atentar-se também quanto à rotatividade no quadro de pessoal, já que
pode ter impacto direto no quantitativo de servidores no decorrer do tempo.
Indicador A3 – Rotatividade de servidores do quadro de pessoal
Perspectiva: Aprendizagem e
desenvolvimento
Dimensão do Mapa Estratégico:
Resultado

Número da Medida:
Responsável: Superintendência de Administração e Finanças (SAF).
A3
Objetivos: 1.1 – Promover a ampliação do acesso e o uso dos serviços, com qualidade e preços adequados.
1.2 – Estimular a competição e a sustentabilidade do setor.
1.3 – Promover a satisfação dos consumidores.
1.4 – Promover a disseminação de dados e informações setoriais.

Descrição: Indicador de rotatividade de servidores do quadro de pessoal.
Resultado/Tendência: Tendência

Frequência: Anual

Tipo de Unidade: Quantitativo

Polaridade: Positiva

Fórmula: Número de Servidores empossados (P) – [Número de servidores do quadro que pediram exoneração ou foram exonerados (E) + Número
de servidores que aposentaram (A) + Número de servidores que faleceram (F)] ; P – [E + A + F]
Fonte de Dados: Superintendência de Administração e Finanças (SAF).

50
À época, em 03/04/2017, as informações foram obtidas de Anatel / SAF / Sistema de Desenvolvimento de Talentos da Anatel
(SDTA) / GDAR / GDATR / GDPCAR / P&P.
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Em 2017, registraram-se o desligamento da instituição de 37 Servidores, sendo 21 por
exoneração, término de requisição ou de mandato, 15 por aposentadoria e 1 por falecimento,
bem como a posse de 13 novos servidores (Tabela 7).
Tabela 7 – Rotatividade de servidores efetivos – 2017
Situação

2016

Posse

2017

Total

1

13

14

1

13

14

Exoneração, término de requisição ou de mandato

12

21

33

Aposentadoria

10

15

25

0

1

1

Total – Entrada

Falecimento
Total – Saída

22

37

59

Indicador de Rotatividade

-21

-24

-45

Turnover (%)

0,7651

1,60
Fonte: Anatel / SAF. 2017. (* Turnover. Referência e fórmulas apresentadas pela AFPE 4. [(número de ingressos + n. desligamentos)/2]/n. de
servidores*100 . Exemplo 2017: [(13 + 37)/2]/1562*100 = 1,6%. )

Se em 2016 houve o ingresso de apenas um servidor por concurso, em 2017,
empossaram-se 13. Por outro lado, a saída de profissionais em 2017 (37) superou o número de
servidores que deixaram a Anatel em 2016 (22). Contemplando o biênio, houve saldo negativo
de 45 servidores, com um aumento do turnover de 2016 para 2017.
É importante que essas informações referentes à disponibilidade de servidores e sobre
rotatividade sejam analisadas à luz (a) do dimensionamento da força de trabalho por área da
Anatel; (b) da quantidade, da complexidade e das exigências dos processos e das tarefas
institucionais; e (c) dos resultados do diagnóstico relacionado ao domínio e a importância dos
Conhecimentos, das Habilidades e das Atitudes (CHAs) (GOLDSTEIN, 1986) dos funcionários,
além dos achados do estudo de clima organizacional, que podem trazer justificativas
interessantes, sobretudo na questão da rotatividade.
No âmbito da Anatel, a Portaria n. 842, de 8 de outubro de 2012, que “Aprova a
Política de Gestão com Pessoas” da Agência, determina:
DAS POLÍTICAS E DIRETRIZES
Ingresso e Movimentação
Art. 6º O ingresso e a movimentação de pessoal serão efetuados de forma que a
alocação proporcione o adequado desempenho do servidor, contribuindo para o
alcance da missão institucional da Agência.
Art. 7º O ingresso e a movimentação de pessoal serão orientados pelas seguintes
diretrizes:
I – Dimensionar o efetivo atual e necessário de servidores da Agência e mapear as
atividades realizadas e as competências necessárias para ocupação de cada posto
de trabalho;
II – Conduzir os processos de seleção interna e externa visando garantir a ocupação
do posto de trabalho por um servidor com perfil adequado, verificando
continuamente a adequação dos postos de trabalho aos servidores; [...]

Essa política, desde que efetivada, orienta a o ingresso e a movimentação de pessoal
na direção do cumprimento da missão da Agência e deve ter por norte o mapeamento das

51

Para 2017, A SAF incluiu Carreira Descentralizada e Exercício Provisório no número total de servidores (no denominador da
fórmula) para cálculo do turnover. Para o cálculo para 2016, como a Ouvidoria não dispunha de tais números, calculou-se o
turnover com quantitativo de servidores um pouco inferior. Assim, o valor do índice está estimado um pouco para cima, mas
consideramos que ainda assim é uma informação com qualidade razoável para avaliarmos a evolução entre os dois anos.
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atividades, tarefas, realizadas, com respectivas competências necessárias à sua execução e de
tal forma que amplie a probabilidade de os perfis serem adequados aos postos de trabalho.
Esse mapeamento ou análise do trabalho, conforme Spector (2004), citando Ash e
Levine (1980), permite a realização de uma série de ações de gestão de pessoas, entre elas, a
descrição, o planejamento e a classificação do trabalho, o treinamento, o recrutamento e a
seleção de pessoal (SPECTOR, 2004, p. 61) e estão ancorados no levantamento dos
conhecimentos, habilidades e atitudes (CHAs) [Knowledge, skill and ability – KSAs] necessários
para a realização das tarefas (GOLDSTEIN, 1986).
ü Formação
O Plano Trienal de Capacitação 2015-2017 (ANATEL, 2014) contempla as diretrizes
para realização das atividades de capacitação da instituição, incluídas as metodologias de
treinamento previstas, as ações prioritárias, as necessidades a serem atendidas e os recursos
financeiros disponíveis para tanto. Baseou-se no Levantamento das Necessidades de
Capacitação (LNC) realizado pela SAF, em 2015, que identificou 824 necessidades de
capacitação, sendo 332 oriundas das Gerências Regionais e Unidades Operacionais. Essas
necessidades orientaram três tipos de ações de formação: (a) Formação Geral ou Especializada
(cursos de curta duração); (b) Eventos pontuais; e (c) Pós-Graduação.
O Indicador A4 representa o quantitativo de capacitações, nos níveis formação geral
ou especializada, eventos pontuais e pós-graduação, executadas em função do número de
capacitações demandadas para o triênio 2015 a 2017.
Indicador A4 – Taxa de execução de formação do plano trienal de capacitação
Perspectiva: Aprendizagem e
desenvolvimento

Número da Medida:
A4

Responsável: Superintendência de Administração e Finanças (SAF) / GADP

Objetivos: 1.1 – Promover a ampliação do acesso e o uso dos serviços, com qualidade e preços adequados.
1.2 – Estimular a competição e a sustentabilidade do setor.
1.3 – Promover a satisfação dos consumidores.
1.4 – Promover a disseminação de dados e informações setoriais.
Descrição: Taxa de execução de capacitações nos níveis Formação Geral ou Especializada, Eventos Pontuais, exceto Pós-graduação referente ao
Plano Trienal de Capacitação.

Dimensão do Mapa Estratégico:
Resultado

Resultado/Tendência: Tendência

Frequência: Anual
(parcial) e Trienal

Tipo de Unidade Percentual

Polaridade: Positiva

Fórmula: Número de capacitações realizadas/ Número de capacitações demandadas e previstas X 100
Fonte de Dados: Superintendência de Administração e Finanças (SAF) / GADP. Plano Trienal de Capacitação 2015-2017.

Foram previstas 824 demandas de capacitação, nos níveis formação geral ou
especializada, eventos pontuais e pós-graduação, para o triênio 2015 a 2017. Dessas, 795
referiam-se a demandas nos níveis formação geral ou especializada e eventos pontuais. Para o
referido período, entretanto, mesmo com certas restrições orçamentárias impostas, a Anatel
realizou 2.350 treinamentos (excetuando-se pós-graduação), conforme informações da área
da SAF, alcançando valor de 295,6% para o Indicador “Taxa de execução de formação do plano
trienal de capacitação”.
Considerando o quantitativo de demandas identificado no LNC, a Tabela 8 apresenta
as metas, o percentual de entregas, bem como descritivos sobre os resultados para ação do
Plano referentes a treinamentos de servidores a ser atingida pela Anatel no triênio 2015-2017,
de acordo com informações da SAF.
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Tabela 8 – Taxas de execução do Plano Trienal de Capacitação – 2017
Metas do Plano

Entrega

1. Capacitar 70% dos fiscais
em tecnologias de
comunicações

51,77% Dos atuais 423 fiscais, 219 receberam capacitação específica em tecnologias de
telecomunicações, o que resulta em um percentual de 51,77%. Ressalta-se que o
quantitativo de fiscais se altera no decorrer do tempo, tendo em vista as remoções e
remanejamentos dos servidores.
80%
No dia 15 de junho de 2015, foi encaminhado e-mail para toda a Anatel, solicitando
manifestação dos servidores interessados em ministrar ações de capacitação na
Agência. Todas as manifestações recebidas foram consolidadas. No entanto, ainda
não foram organizadas capacitações utilizando-se do banco de instrutoria.
74%
Com a turma do Programa de Desenvolvimento Gerencial, realizada em 2015, foram
capacitados todos os Superintendentes e Gerentes da sede, inclusive o Chefe de
Gabinete do Presidente.
Com a turma realizada em 2017, foram capacitados os Superintendentes, Gerentes
da sede e Chefe de Gabinete da Presidência da Agência que assumiram o cargo após a
realização da turma anterior, bem como o Chefe da Auditoria Interna, a Chefe da
Secretaria do Conselho Diretor e 20 Gerentes de unidades descentralizadas. Devido a
férias, compromissos de trabalho ou novas nomeações, alguns ocupantes desses
cargos ainda não puderam participar do Programa, restando, atualmente, 19
servidores desse público alvo a serem capacitados.
20%
A nova versão do Moodle, onde será implantado o ambiente de Aprendizagem
Colaborativa da Anatel (em substituição ao antigo Portal de Treinamento,
Desenvolvimento e Educação), foi instalada em 13 de junho de 2016 e encontra-se
em desenvolvimento.

2. Instituir banco de
instrutoria no prazo de 6
meses, contados da
aprovação desse plano
3. capacitar 100% dos
Superintendentes, Gerentes
da unidade sede e das
regionais e Chefes de
Assessorias em ações
previstas no Programa de
Desenvolvimento Gerencial

4. implantar o Portal do
Conhecimento da Anatel no
prazo de um ano, contado da
aprovação desse instrumento
5. capacitar 60% do servidores
dos quadros efetivo e
específico

6. ampliar em 50% a oferta de
cursos on-line gratuitos

7. instituir sistemática de
avaliação para os cursos
pagos pela Anatel, quando
não avaliados pela própria
instituição promotora:
8. executar 100% do
orçamento liberado para
empenho

Resultado

83,37% Os percentuais de servidores capacitados nos anos anteriores são:
– 2015: 78,05%
– 2016: 89,22%
– 2017: 82,84%
Dessa forma, a média do percentual de servidores capacitados no último triênio é de:
83,37%
69%
A lista de cursos gratuitos online pré-autorizados tem sido constantemente ampliada
pela Coordenação de Capacitação. No final de 2014 eram ofertados 135 cursos, ao
passo que no final de 2017 esse número já era de 228, representando um aumento
de 69%.
20%
No dia 2 de fevereiro de 2016, foi realizado teste de novo modelo de avaliação de
cursos pagos pela Anatel, no âmbito do Projeto Piloto Englishtown-EF/Anatel,
ocorrido no período de 3 de novembro de 2015 à 3 de fevereiro de 2016.
O referido modelo será adequado e expandido para abranger os diversos tipos de
eventos de capacitação existentes, para efetiva implementação.
92,01% Os percentuais de execução orçamentária nos anos anteriores são:
– 2015: 92,69%
– 2016: 89,01%
– 2017: 94,32%
Dessa forma, a média do percentual de execução orçamentária no último triênio é
de: 92,01%

Fonte: Anatel / SAF. 2017.

Sugere-se que, para a reformulação do plano para os próximos anos, se modifique a
meta 7. A Avaliação dos cursos é condição básica para se tangenciar a efetividade das ações de
T.D.&E. Nesse sentido, entende-se que a meta deveria ser “100% dos cursos precisam ser
avaliados em quatro níveis básicos: (1) capacidade que possui de promover a aprendizagem,
(2) efeito sobre o desempenho no cargo, (3) efeito sobre os indicadores estratégicos
institucionais e (4) retorno sobre o investimento”.
Medir em T.D.&E. é fundamental, por ser investimento da Agência e, para tanto,
delineamentos de pesquisas precisam ser adotados, como várias empresas governamentais e
não-governamentais fazem, sistematicamente, como um procedimento de compliance. Os
resultados dos investimentos necessitam ser constatados. Controlar e acompanhar o
investimento em T.D.&E. vai bem além do estabelecimento de metas. Implica que só é possível
coletar dados de maneira sistemática, se forem inseridos e coletados de forma controlada,
pressuposto do delineamento de pesquisa que deve ser usado para se evidenciar os resultados
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esperados com o investimento em treinamento. Observa-se, sim, um quantitativo de cursos
previstos com enorme percentual de realização para o período estipulado.
Todavia, é responsabilidade do gestor de RH trazer evidências sobre: (1) a pertinência
dessas ações; e (2) a sua capacidade de promover a aprendizagem; (3) o efeito que produzem
no desempenho dos servidores; e (4) o efeito na estratégia da Anatel, inclusive o impacto no
alcance dos objetivos estratégicos e no setor regulado. Neste, isso pode ser controlado por
meio de mais competição, menos multas, menos reclamantes e mais satisfação, por exemplo.
Para tanto, entende-se que, por mais competente que seja a área de RH, necessita ter seu
espaço próprio na estrutura organizacional, com expertos na função de T.D.&E.
Em tese, as metas de capacitação devem estar ancoradas no planejamento tático
institucional, que representam o que se espera da execução de T.D.&E. para determinado
período de tempo. Entende-se que a estratégia da instituição estabelece, impreterivelmente,
como consequência, demandas específicas para área de recursos humanos. Essas serão
decompostas em planos de ação e com prioridades. Assim, ações implantadas pelo RH da
Anatel deverão assegurar a direta contribuição para a realização do seu Planejamento
Estratégico. Importante, todavia, que se estabeleçam indicadores de grau de eficiência,
eficácia e efetividade dessas ações. Para tanto, é necessário que se tenham muito claramente
pautadas as metas de processos de execução do plano de ação e seus indicadores de
desempenho.
É importante retomar esse tema, já abordado na seção que tratou do levantamento de
necessidades de pessoal, em que se considerou inapropriada ou, no mínimo, incompleta a
estratégia utilizada pela Anatel para realizar levantamento de necessidades de treinamento
por intermédio da opinião dos gestores das áreas.52 Na ocasião, a Ouvidoria53 observou a
importância de utilização de uma metodologia com base científica e ancorada na estratégia da
organização. Se argumentado que não dá para fazer, que está fora da realidade a proposição
em tela, ressalta-se aqui que existem casos concretos no setor financeiro e em empresas
governamentais.
A referida resposta da Ouvidoria, à luz do Planejamento Estratégico da Anatel, das
tecnologias instrucionais desenvolvidas e disponíveis na literatura científica, principalmente,
vinculadas ao ramo da Psicologia Organizacional e do Treinamento, recomendou à área
responsável pelas capacitações que:
6.1 Ancore o levantamento de necessidades de treinamento nas tarefas e nos
processos mapeados.
6.2 Utilize tecnologia de levantamento de necessidades de treinamento que possua
evidências na literatura de comprovação de eficiência e eficácia organizacional.
Opções de metodologia podem ser identificadas, por exemplo, em trabalhos que
contrastam e verificam o hiato entre “importância” e “domínio” de CHAs
relacionados a tarefas, como os de Mager e Pipe (1984), que consideram que a
necessidade de treinamento é definida pela discrepância ou gap entre uma
situação existente e ideal, entre o observado e esperado pela organização (ABBAD,
FREITAS e PILATI, 2006).
6.3 Identifique efetivamente competências, em seu sentido mais amplo, a serem
desenvolvidas pelos servidores com o auxílio de programas de formação e não

52
53

Memorando-Circular n. 2/2018/SEI/AFPE6/AFPE/SAF (SEI n. 2333348).
Memorando n. 6/2018/SEI/OV (SEI n. 2410221) e Memorando n. 7/2018/SEI/OV (SEI n. 2434028)..
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mera lista de conteúdos a serem contemplados ou temas de conhecimentos
repassados aos servidores.
6.4 Selecione ou construam programas de treinamento a partir dos passos
apresentados, alinhados com os CHAs e as necessidades identificadas com
objetivos instrucionais definidos operacionalmente. Objetivos em termos de
condições, desempenhos e critérios ou padrões de proficiência desejados que os
servidores ou a organização desenvolvam.
6.5 Avalie o impacto dos programas de forma que se identifique em que medida as
competências construídas por meio dos treinamentos estão sendo utilizadas no
desempenho das tarefas e estão ampliando a eficiência e a eficácia organizacional
54
(ALVES e TAMAYO, 1993).

O documento foi bastante pedagógico quando apresentou a sequência e a descrição
de etapas de um sistema de planejamento, execução e avaliação de programas de formação,
em que o levantamento de necessidades de capacitação é apenas uma dessas etapas: (a)
mapeamento de processos, (b) mapeamento de tarefas, (c) identificação dos CHAs
relacionados às tarefas, (d) identificação do domínio e da importância dos CHAs por parte dos
servidores, (e) identificação das necessidades de capacitação, (f) definição das trilhas dos
programas instrucionais de treinamento, (g) seleção e elaboração de treinamentos, (h)
execução de treinamentos, e (i) avaliação de treinamentos. Em suma, aplicar tecnologia já
estabelecida na literatura e utilizada em várias instituições (inclusive, ressalta-se o modelo da
Telebrás como referência, demonstrando que é plenamente possível de ser realizado dentro
dos princípios postados pela pesquisa na área) nacional e internacionalmente composta por:
(a) diagnosticar necessidades de treinamentos, (b) constituir programas de treinamentos e
desenhar suas instruções, e (c) avaliar os programas.
Já há bastante tempo, praticamente desde os anos de 1930, as instituições não
definem seus programas de treinamento com base naquilo que é “interessante saber”, mas
sim com base naquilo que “é pertinente e importante saber”.
Toda essa concepção é uma atribuição estratégica e específica da área de Recursos
Humanos. Motivo pelo qual, esta Ouvidoria mantém a defesa da criação de uma Assessoria de
Desenvolvimento de Pessoas 55 vinculada ao Presidente da instituição, responsável pelo
planejamento e pela execução da estratégia organizacional.
Observa-se ainda, ausência de encarreiramento e não vinculação das ações de T.D.&E.
com os temas “quentes” tratados no contexto deste Relatório. Assim, fica a pergunta: qual o
impacto das ações de treinamento dos servidores da Agência na gestão do setor de
telecomunicações?
ü Desempenho dos Servidores
Tendo por base as notas atribuídas a cada atributo do sistema de avaliação de
desempenho dos servidores utilizado pela Agência, cujos registros referentes ao último ciclo
avaliativo, retirados do Sistema de Desenvolvimento de Talentos da Anatel (SDTA),
observaram-se, mantendo mesmo padrão do ciclo anterior, médias muito altas e baixíssima
variabilidade no desempenho (Tabela 9).

54
55

Memorando n. 6/2018/SEI/OV (SEI n. 2410221).
Processo SEI n. 53500.054056/2017-66 (SEI n. 1371289).

52

Tabela 9 – Desempenho dos Servidores
Atributo
Assiduidade e pontualidade
Capacidade de iniciativa
Comprometimento com o trabalho
Conhecimento de métodos e técnicas necessários para o desenvolvimento
das atividades referentes ao cargo efetivo na unidade de exercício
Cumprimento das normas de procedimentos e de conduta no desempenho
das atribuições do cargo.
Disciplina
Produtividade no trabalho
Trabalho em equipe
Total

Média

56

D.P. N
9,8
9,7
9,9
9,8

0,5
0,6
0,4
0,5

1415
1415
4172
4172

10,0

0,3

4232

9,9
9,8
9,9

0,3
0,5
0,4

1415
4232
4172

9,9

0,5 25225

Como já tinha sido verificado nos resultados obtidos no início de 2017, quase a
totalidade dos servidores obtiveram notas máximas, o que aproxima a média para próximo de
10, em todos os atributos avaliados.
Reitera-se a problemática de a Anatel (ou mesmo o Governo Federal) pautar gestão de
desempenho com base em informações com pouca variabilidade. Um verdadeiro sistema de
avaliação deve servir para atender a dois propósitos básicos, a saber: 1) verificar se as decisões
organizacionais estão produzindo os resultados desejados; 2) fazer retroação, sempre.
Não se espera que a Anatel realize avaliação por norma, por não ser interesse da
instituição verificar como está o desempenho de um servidor em comparação ao colega, mas
como é sua performance em face de critérios preestabelecidos com foco nas tarefas. Agora,
sob quais critérios os servidores devem se desempenhar? Quais são os critérios estabelecidos
pela Anatel para classificação do desempenho dos servidores de forma a orientar tomada
ações de T.D.&E.?
Se os instrumentos de avaliação de desempenho não possuem capacidade de
discriminar o desempenho esperado para realização com excelência de determinada tarefa
daquele classificado como aquém do esperado, como administrar comportamentos,
reforçando ou corrigindo falhas? Como propor ações de T.D.&E. para desenvolvimento de
competências por parte do servidor? A ferramenta, por vezes, parece existir apenas para
cumprir obrigações normativas, sem utilidade para a gestão do time institucional. Como então
adotar meritocracia e fazer gestão de desempenho de um lado e de outro como construir, por
exemplo, políticas de gestão de pessoas, inclusive de T.D.&E.?
Trata-se de um sistema avaliativo, que utiliza auto e hetero-avaliação, mas que
claramente não diferencia (discrimina, em termos mais técnicos) os servidores com
desempenhos mais altos dos com performance mais baixa. Importante ressaltar que seus
resultados impactavam em salário do servidor e possivelmente foram influenciados por uma
leniência dos pares. Atualmente o efeito remuneratório da avaliação já não existe, pois houve
a fixação de subsídio aos servidores da Anatel.
Um sistema efetivo de avaliação de desempenho, além de contemplar um conjunto de
instrumentos, pela definição de “avaliação”, deve diferenciar desempenhos (aqueles que
atenderam a critérios estabelecidos e aqueles que não atenderam), deve ser orientado pelo
mapeamento de competências e estar ancorado na análise de tarefas.
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Em escala de 10 pontos.
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Deseja-se que as ações da Anatel no sentido de mapear as competências da Agência
possam subsidiar a constituição de um efetivo sistema de avaliação de desempenho que
oriente políticas de gestão de pessoas, estabelecer um plano de carreira com base na
meritocracia, bem como instituir trilhas de aprendizagem adequadas. Caso contrário, há baixa
eficiência pela parte da gestão de Recursos Humanos.
Por fim, vejamos como ficam as políticas de gestão de pessoas operacionalizadas por
meio de instrumentos de avaliação, mapeamento de ambiente organizacional e construção de
trilhas de T.D.&E., por exemplo, e que conduzem à excelência do desempenho organizacional
no sentido do alcance de resultados desejados, quando desconectados da estratégia. Será que
a avaliação de desempenho não deve ser instrumento de melhoria da eficiência no serviço
público? Ou, ao contrário, deve atender aos contornos legais de avaliação entabulados pela Lei
n. 10.871/2004? Serve como base meramente protocolar. Então, não atende ao seu propósito,
uma vez que está completamente descaracterizada.
Destacamos o esforço da Coordenação da Gerência de Planejamento Estratégico e
Escritório de Processos e Projetos (EPP/SUE) no atendimento às suas atribuições e sabemos
que, sendo assim, o básico está construído para se desenhar programas de treinamento que
sejam úteis à corporação, adotando-se como premissa o planejamento tático e operacional e
os gaps de desempenho.
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4.2 ANÁLISE DA PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS
ü Plano Operacional (Tático) 2017-2018
Indicador P1 – Taxa de Evolução do Cumprimento do Plano Operacional
Perspectiva: Processos Internos

Número da Medida: P1

Dimensão do Mapa Estratégico:
Resultado

Responsável: Superintendência Executiva (SUE)

Objetivo: 1.4 - Promover a disseminação de dados e informações setoriais

Descrição: Taxa de evolução do cumprimento do Plano Operacional.
Resultado/Tendência: Tendência

Frequência: Anual

Tipo de Unidade: Percentual

Polaridade: Positiva

Fórmula: Metodologia de acompanhamento própria da área responsável.
Fonte de Dados: Plano Operacional. Superintendência Executiva (SUE).

O Plano Operacional (Tático) de 201757 foi composto por 35 iniciativas selecionadas
para execução ao longo de sua vigência. Dessas iniciativas, 16 correspondem a projetos e 19
correspondem a ações.
Tabela 10 – Execução do Plano Operacional (Tático)
Taxa Média Geral de Execução do Plano Operacional (Tático)
2016

2017

65,6%

66%

Conforme a Tabela 10, divulgada pela área de Planejamento Estratégico da Agência
tivemos os resultados de sua execução ao final do 4º trimestre. O consolidado no ano de 2017
aponta para um cumprimento médio de 66% das metas estabelecida para aquele período.
Verifica-se, portanto, um pequeno crescimento da taxa de execução de 0,4% em 2017 em
relação ao ano anterior.58
Vale destacar que as áreas relacionadas na Tabela 11 são as executoras das iniciativas.
Entretanto, muitas dessas ações ou projetos (23 das 35) estavam em análise pelo Conselho
Diretor da Anatel e não, necessariamente, na área executora.
Tabela 11 – Plano Operacional (Tático) de 2017 – Taxa de Execução das inciativas (%)
Seq. Área
1
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SCP

Tipo

Iniciativas

Execução

Intercorrências

Ação

10 – Aprimorar a Gestão da Defesa Econômica

100%

–

100%

–

100%

–

100%

–

100%

–

100%

–

100%

–

100%

Meta do 1º semestre alcançada no 2º semestre.

100%

Meta do 1º semestre alcançada no 2º semestre.

2

SRC

Ação

3

SRC

Ação

4

ARI

Ação

5

SRC

Ação

6

SGI

Ação

7

SGI

Ação

8

SCO

Ação

9

SFI

Projeto

13 – Implementar o procedimento de avaliação da qualidade
do tratamento dado pelas prestadoras às reclamações
registradas na Anatel
14 – Disseminar conhecimento sobre telecomunicações com
foco em públicos específicos
19 – Aprimorar e sistematizar diálogo com stakeholders
sobre temas estratégicos da Agência
20 – Fortalecer a articulação com os órgãos do Sistema
Nacional de Defesa dos Consumidores e demais instituiçõeschave no planejamento e execução das ações regulatórias da
Anatel
26 – Ampliar a disponibilidade de dados abertos
33 – Ampliar o grau de conformidade com a Metodologia de
Gestão de SIC
6 – Desenvolver e implementar nova metodologia de
aferição de indicadores de velocidade de conexões em banda
larga (fixa e móvel)
15 – Desenvolver projetos de implantação de rede de

Portaria da Anatel n. 432, de 29/3/2017.
Os dados de 2016 são referentes à execução dos programas e dos Projetos Estratégicos 2015-2016 (Processo Sei n.
53500.04532/2017-76), mais aderente ao que se denomina agora de Plano Operacional (Tático). Enquanto que o PO de 2015/16
referia-se aos resultados dos indicadores de monitoramento das áreas.
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SCO
10

SAF

monitoração do espectro terrestre (RFEyes e ETMs) e
satelital (MSAT) de maneira integrada ao Mosaico
Ação

22 – Implementar projeto-piloto de teletrabalho

100%

Meta do 1º semestre alcançada no 2º semestre.

100%

Meta do 1º semestre alcançada no 2º semestre.

100%

Meta do 1º semestre alcançada no 2º semestre.

50%

Identificada necessidade de Consulta Pública. Realização de
diligência demandada pelo GCAD.

90%

Complexidade do tema ensejou diligência

11

SAF

Ação

30 – Realizar pesquisa periódica de Qualidade de Vida no
Trabalho e propor plano de ação

12

SRC

Ação

32 – Incentivar o Uso de canais digitais pelos consumidores
2 – Elaborar o Plano Estrutural de Redes de
Telecomunicações (PERT), com foco em projetos de
expansão e a modernização das redes de transporte e acesso
de alta capacidade
11 – Monitorar as prestadoras em estado de vigilância
considerando o acompanhamento econômico-financeiro

13

SPR

Ação

14

SCO

Ação

15

SGI

Projeto

28 – Elaborar e implementar programa para reestruturar a
Gestão da Informação

93%

Meta do 1º semestre alcançada no 2º semestre. Portaria de
Indicadores Estratégicos Setoriais encontra-se em análise no
Conselho Diretor

16

SAF

Ação

29 – Elaborar estudo quanto a possíveis incentivos aos
servidores com ampliação dos benefícios e formas de
reconhecimento

90%

Reavaliação de projeto, minuta portaria no GCPR.

17

SUE

Projeto

18 – Implantar a Gestão de Riscos na Anatel

88%

Identificada necessidade de inserção de etapas adicionais para
a aprovação da metodologia (Termo de Mudança de Projeto
em outubro/17)

18

SCO

Ação

75%

Fiscalizações em andamento. Complexidade do tema ensejou
demora no CD

19

SPR

Projeto

25%

Complexidade do tema demandou tempo adicional de análise
das contribuições à CP

20

SUE

Projeto

4 – Propor novas diretrizes da Fiscalização Regulatória

40%

Complexidade do tema ensejou diligências e pedidos de vistas

21

SCO

Ação

5 – Acompanhar e fiscalizar as ações propostas nos TACs

0%

Nenhum TAC celebrado

0%

Complexidade do tema ensejou pedidos de prorrogação de
CP29

45%

1– Acompanhar e controlar a execução das obrigações dos
editais e dos projetos de ampliação da rede de transporte de
alta capacidade (backhaul) e expansão do SMP
3 – Reavaliar regime e escopo dos serviços de
telecomunicações

22

SCO

Projeto

7 – Reavaliar o modelo de gestão da qualidade de serviços de
telecomunicações

23

SCP

Projeto

8 – Implementar a Gestão das Relações de Atacado

Complexidade do tema ensejou demora na PFE
Dependência de complementações da consultoria ensejou
atraso no cronograma
Entrega do módulo de sistema postergada pela equipe de
desenvolvimento. Remanejamento em função da necessidade
de realocação do pessoal de GR em outras frentes de trabalho

24

SCP

Projeto

9 – Evoluir Modelo de Custos

55%

25

SCP

Ação

12 – Aprimorar a gestão de tarifas e acompanhamento de
preços

75%

26

SUE

Projeto

23 – Implementar a Gestão Estratégica

19%

Complexidade do tema ensejou diligências e pedidos de vistas

Projeto

24 – Elaborar e implementar Plano de Acompanhamento de
Processos da Anatel

31%

Ampliação do escopo do projeto atrasou as entregas previstas
incialmente

27

SUE

28

SAF

Projeto

31 – Dimensionar o Pessoal e planejar a Força de Trabalho

0%

Depende da implementação da cadeia de valor

29

SOR

Projeto

16 – Reavaliar o modelo de gestão de espectro

0%

Complexidade do tema ensejou diligências e pedidos de vistas

30

SOR

Projeto

17 – Reavaliar o modelo de outorga e licenciamento de
serviços de telecomunicações

0%

Complexidade do tema ensejou diligências e pedidos de vistas

31

APC

Ação

21 – Fortalecer a Comunicação Social da Anatel

83%

32

SGI

Projeto

25 – Adequar os Sistemas de TI ao Plano Estratégico

44%

33

SAF

Projeto

27 – Implementar o Ceatel

55%

34

SAF

Projeto

34 – Aprimorar o Orçamento Estratégico

80%

35

SAF

Ação

35 – Aprimorar a Gestão da Arrecadação

62%

Optou-se por formalizar o fluxo do processo de Comunicação
Interna em 2018, quando da implementação do
macroprocesso Comunicação.
Atraso envio Solicitação de Solução de TI, necessidade de
correções e evoluções em alguns módulos ensejou
prorrogação no cronograma
Complexidade do tema ensejou diligência. Proposta de
Resolução no GCAD
Fase II: finalização do trabalho de classificação por parte da
AFPE (SIORG), pendente.
Fase III: Adiada até a finalização da Fase II
Finalização Ação 8: ARCO prorrogada para março/2019.

MÉDIA: 66%

Observa-se que, conforme explicado pela área responsável pelo Planejamento
Estratégico, o não alcance das metas em determinadas iniciativas, de um modo em geral, se
deu em razão das questões de mérito que estavam sob análise “consideradas de alto grau de
complexidade dos trabalhos por demandarem consultas à sociedade, por dependerem de
fatores externos, por estarem relacionadas à implantação da nova cadeia de valor ou à
alteração do Regimento Interno ou, mesmo, dependerem da análise de volume significativo de
contribuições recebidas”.59
De qualquer modo, importante realizar aqui o mesmo exercício aplicado à análise feita
pela Ouvidoria no Relatório de 2017, a classificação das iniciativas acima de acordo com as
quatro dimensões do BSC (Tabela 12).
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Os dados de 2016 são referentes à execução dos programas e dos Projetos Estratégicos 2015-2016 (Processo Sei n.
53500.04532/2017-76), mais aderente ao que se denomina agora de Plano Operacional (Tático), enquanto o PO de 2015/16 se
referia aos resultados dos indicadores de monitoramento das áreas.
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Tabela 12 – Plano Operacional (Tático) de 2017 – Taxa de Execução Segundo as Dimensões BSC
Dimensão do BSC – Processos Internos – Média 54%
Seq.

Área

Tipo

4

ARI

Ação

6

SGI

Ação

7

SGI

Ação

8

SCO

Ação

9

SFI
SCO

Projeto

13

SPR

Ação

15

SGI

Projeto

28 – Elaborar e implementar programa para reestruturar a Gestão
da Informação

93%

17

SUE

Projeto

18 – Implantar a Gestão de Riscos na Anatel

88%

18

SCO

Ação

1 – Acompanhar e controlar a execução das obrigações dos editais
e dos projetos de ampliação da rede de transporte de alta
capacidade (backhaul) e expansão do SMP

75%

19

SPR

Projeto

3 – Reavaliar regime e escopo dos serviços de telecomunicações

25%

20

SUE

Projeto

4 – Propor novas diretrizes da Fiscalização Regulatória

40%

21

SCO

Ação

0%

22

SCO

Projeto

5 – Acompanhar e fiscalizar as ações propostas nos TACs
7 – Reavaliar o modelo de gestão da qualidade de serviços de
telecomunicações

26

SUE

Projeto

23 – Implementar a Gestão Estratégica

19%

Projeto

24 – Elaborar e implementar Plano de Acompanhamento de
Processos da Anatel

31%

Projeto

16 – Reavaliar o modelo de gestão de espectro

0%
0%
44%

27
29

SUE
SOR

Iniciativas
19 – Aprimorar e sistematizar diálogo com stakeholders sobre
temas estratégicos da Agência
26 – Ampliar a disponibilidade de dados abertos
33 – Ampliar o grau de conformidade com a Metodologia de
Gestão de SIC
6 – Desenvolver e implementar nova metodologia de aferição de
indicadores de velocidade de conexões em banda larga (fixa e
móvel)
15 – Desenvolver projetos de implantação de rede de
monitoração do espectro terrestre (RFEyes e ETMs) e satelital
(MSAT) de maneira integrada ao Mosaico
2 – Elaborar o Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações
(PERT), com foco em projetos de expansão e a modernização das
redes de transporte e acesso de alta capacidade.

30

SOR

Projeto

17 – Reavaliar o modelo de outorga e licenciamento de serviços
de telecomunicações

32

SGI

Projeto

25 – Adequar os Sistemas de TI ao Plano Estratégico

10

SAF

Ação

11

SAF

Ação

16

SAF

Ação

28

SAF

33

SAF

Execução

Intercorrências

100%

–

100%

–

100%

–

100%

Meta do 1º semestres alcançada no 2º semestre.

100%

Meta do 1º semestre alcançada no 2º semestre

50%

Identificada necessidade de Consulta Pública.
Realização de diligência demandada pelo GCAD

0%

Meta do 1º semestre alcançada no 2º semestre.
Portaria de Indicadores Estratégicos Setoriais
encontra-se em análise no Conselho Diretor
Identificada necessidade de inserção de etapas
adicionais para a aprovação da metodologia (Termo de
Mudança de Projeto em outubro/17)
Fiscalizações em andamento. Complexidade do tema
ensejou demora no CD
Complexidade do tema demandou tempo adicional de
análise das contribuições à CP
Complexidade do tema ensejou diligências e pedidos
de vistas
Nenhum TAC celebrado
Complexidade do tema ensejou pedidos de
prorrogação de CP29
Complexidade do tema ensejou diligências e pedidos
de vistas
Ampliação do escopo do projeto atrasou as entregas
previstas incialmente
Complexidade do tema ensejou diligências e pedidos
de vistas
Complexidade do tema ensejou diligências e pedidos
de vistas
Atraso envio Solicitação de Solução de TI, necessidade
de correções e evoluções em alguns módulos ensejou
prorrogação no cronograma

Dimensão do BSC – Aprendizagem e Desenvolvimento – Média 69%
100%

Meta do 1º semestre alcançada no 2º semestre

100%

Meta do 1º semestre alcançada no 2º semestre

90%

Reavaliação de projeto, minuta portaria no GCPR

Projeto

22 – Implementar projeto-piloto de teletrabalho
30 – Realizar pesquisa periódica de Qualidade de Vida no Trabalho
e propor plano de ação
29 – Elaborar estudo quanto a possíveis incentivos aos servidores
com ampliação dos benefícios e formas de reconhecimento
31 – Dimensionar o Pessoal e planejar a Força de Trabalho

0%

Projeto

27 – Implementar o Ceatel

55%

Depende da implementação da cadeia de valor
Complexidade do tema ensejou diligência. Proposta de
Resolução no GCAD

Dimensão do BSC – Cliente – Média 97%
2

SRC

Ação

3

SRC

Ação

5

SRC

Ação

12

SRC

Ação

13 – Implementar o procedimento de avaliação da qualidade do
tratamento dado pelas prestadoras às reclamações registradas na
Anatel
14 – Disseminar conhecimento sobre telecomunicações com foco
em públicos específicos
20 – Fortalecer a articulação com os órgãos do Sistema Nacional
de Defesa dos Consumidores e demais instituições-chave no
planejamento e execução das ações regulatórias da Anatel
32 – Incentivar o Uso de canais digitais pelos consumidores

31

APC

Ação

21 – Fortalecer a Comunicação Social da Anatel

100%

-

100%

-

100%

-

100%

Meta do 1º semestre alcançada no 2º semestre.
Optou-se por formalizar o fluxo do processo de
Comunicação Interna em 2018, quando da
implementação do macroprocesso Comunicação

83%

Dimensão do BSC – Financeiro (Econômico do Setor e Financeiro Anatel) – Média 72%
24

SCP

Projeto

9 – Evoluir Modelo de Custos

55%

1

SCP

Ação

SCO

Ação

10 – Aprimorar a Gestão da Defesa Econômica
11 – Monitorar as prestadoras em estado de vigilância
considerando o acompanhamento econômico-financeiro

100%

14

90%

25

SCP

Ação

12 – Aprimorar a gestão de tarifas e acompanhamento de preços

75%

23

SCP

Projeto

8 – Implementar a Gestão das Relações de Atacado

45%

34

SAF

Projeto

34 – Aprimorar o Orçamento Estratégico

80%

35

SAF

Ação

35 – Aprimorar a Gestão da Arrecadação

62%

Dependência de complementações da consultoria
ensejou atraso no cronograma.
Complexidade do tema ensejou diligência
Entrega do módulo de sistema postergada pela equipe
de desenvolvimento. Remanejamento em função da
necessidade de realocação do pessoal de GR em
outras frentes de trabalho.
Complexidade do tema ensejou demora na PFE
Fase II: finalização do trabalho de classificação por
parte da AFPE (SIORG), pendente.
Fase III: Adiada até a finalização da Fase II.
Finalização Ação 8: ARCO prorrogada para
março/2019.
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Tabela 13 – Execução do Plano Operacional (Tático) – Classificação pelo BSC
Taxa de Execução do Plano Operacional (Tático) – BSC
2016

2017
Dimensão do BSC – Processos Internos

67%

54%

Dimensão do BSC – Aprendizagem e Desenvolvimento
51%

69%
Dimensão do BSC – Cliente

100%

97%

Dimensão do BSC – Financeiro (Econômico do Setor e Financeiro Anatel)
55%

72%

Podemos observar que, em comparação à análise realizada no Relatório passado,
houve evolução muito positiva quanto à distribuição das Ações e dos Projetos Estratégicos em
se considerando as dimensões do BSC conforme a reorganização feita para apreciação desta
Ouvidoria. Se, em 2016, apenas três projetos foram correlacionados à dimensão Aprendizagem
e Desenvolvimento e com apenas 51% de execução, já em 2017 foram elencados cinco
projetos e a execução deles chegou a 69% do que deveria ter sido feito (Tabela13).
De qualquer modo, como já analisado sobre o tema, entende-se que essa dimensão de
Aprendizagem e Desenvolvimento é essencial para toda a instituição, pois impacta e sustenta
diretamente todas as outras, mas desde que sistematizada. Portanto, é necessário que toda a
Agência, para o Plano de 2018, busque e efetive o cumprimento de 100% dos projetos e ações
previstas quanto à gestão de pessoal na Anatel, ancorada na estratégia.
Os dados de 2017 demonstram que os projetos relacionados a Processos Internos
foram impactados negativamente com a execução de apenas 54% (contra 67% em 2016),
conforme fora alertado por esta Ouvidoria. Por certo, essa dimensão é a que recebe maior
número de ações por expressar o funcionamento institucional, entretanto o monitoramento
adequado das demais dimensões reflete diretamente nesta.
No mesmo sentido, ressalta-se a execução média de 72%, em 2017, das ações e
projetos afetos à dimensão Econômica e Financeira. Isso porque, tanto a gestão orçamentária
estratégica da Anatel é fundamental para o seu funcionamento, quanto o acompanhamento
econômico do setor, também, pois aí temos as evidências de como impactam as ações
regulatórias da Agência.
Em que pese ter havido, em 2017, 97% de execução das ações e projetos afetos à
dimensão Cliente, contra 100% em 2016, conforme análise específica desta Ouvidoria,
considera-se que há necessidade de avaliar a conexão da efetividade de tais projetos com a
transformação necessária para o Setor nesse quesito. Para melhor elucidação dessa
observação, têm-se as análises específicas da dimensão Cliente dispostas na Introdução, no
Capítulo 4.3 deste Relatório.
Já o Plano Operacional (Tático) de 201860 atualmente em execução na Anatel, buscou
unificar as dimensões de planejamento da Anatel, propiciando, sobretudo, a otimização da
alocação de recursos no enfrentamento dos desafios que se colocam à frente da Agência. Essa
ação estratégica é fundamental para a manutenção dos níveis de eficiência e será por meio da
60
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sua adoção que todas as áreas, absolutamente, todas as áreas poderão respirar a estratégia da
Anatel. Implica uma mudança de cultura? Decerto que sim. Como fazer? Inserindo a estratégia
no nosso cotidiano, sobretudo com o envolvimento evidente da cúpula de comando, “rezando
o mantra” do planejamento da instituição.
As diretrizes aprovadas foram insumo não só para o levantamento e priorização dos
projetos estratégicos colocados no portfólio para 2018, mas também para a priorização dos
temas e subtemas de fiscalização, por exemplo. Com a evolução da implantação do
Macroprocesso de Planejamento Institucional, as demais camadas do Plano Tático deverão ser
elaboradas a partir das mesmas diretrizes, de forma integrada e sincronizada, garantindo-se a
melhor alocação dos recursos da Anatel, e importante senso de unicidade e alinhamento para
os servidores da Agência como um todo.
Já quanto aos projetos estratégicos, a Gerência de Planejamento Estratégico
empreendeu junto às áreas da Anatel atualização das iniciativas previstas no Plano Estratégico
2015-2024. Essas foram levantadas e priorizadas à luz dos objetivos estratégicos e das
diretrizes táticas. Paralelamente à etapa de priorização das ações e dos projetos para o
exercício de 2018, procedeu-se a implantação, no nível tático, dos 18 macroprocessos de
negócios em conformidade com o proposto pela consultoria contratada para o planejamento
estratégico, que foram otimizadas e trabalhadas de maneira mais detalhada.

ü Indicadores Estratégicos
Quanto aos Indicadores escolhidos para o monitoramento estratégico da Anatel, foi
aprovada a proposta de submissão à Consulta Pública,61 que esteve aberta para contribuições
da sociedade. A proposta encontra-se em fase de análise e considerações pela área técnica
responsável. A seleção de indicadores apresentada ao crivo público foi composta com o elenco
disposto na Tabela 14.
Tabela 14 – Indicadores CP n. 8/2018
Indicadores – C.P. n. 8 de 2018
Adensamento de Estações
Aplicação de Fundos Setoriais
ARPU
Cobertura
Cobertura de Transporte
Densidade
Dispêndio
Eficiência de Uso do Espectro
Índice de Risco de Rede (SIEC)
Índice de Satisfação com a Anatel
Índice de Satisfação do Consumidor
Índices de Qualidade
Investimento sobre ROL
Margem EBITDA
Nível de Competição (HHI)
Nível de Endividamento
Ofertas Conjuntas
Penetração
Perfil de Uso Dados
61

Consulta Pública n. 8 de 2018 – Aberta entre os dias 15 de março e 14 de maio de 2018.
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Perfil de Uso Dados
Perfil de Uso Voz
Perfil de Uso Voz
Preço
ROL
Taxa de Ocupação
Tributo Total sobre ROB
Universalização
Velocidade Contratada

Assim como feito no ano anterior, para análise desta Ouvidoria, os indicadores
propostos acima foram reorganizados e categorizados de acordo com as quatro dimensões do
BSC62, conforme a Tabela 15.
Tabela 15 – Indicadores CP n. 8/2018 / BSC
Indicadores – CP n. 8 de 2018
Dimensão do BSC – Processos Internos
Adensamento de Estações
Cobertura
Cobertura de Transporte
Eficiência de Uso do Espectro
Índice de Risco de Rede (SIEC)
Dimensão do BSC – Aprendizagem e
Desenvolvimento
(---)
Dimensão do BSC – Cliente
Densidade
Índices de Qualidade
Índice de Satisfação do Consumidor
Índice de Satisfação com a Anatel
Perfil de Uso Dados (Fixo)
Perfil de Uso Dados (Móvel)
Perfil de Uso Voz (Fixo)
Perfil de Uso Voz (Móvel)
Penetração
Universalização
Velocidade Contratada
Dimensão do BSC – Financeiro (interno / externo)
ARPU
Aplicação de Fundos Setoriais
Dispêndio
Investimento sobre ROL
Margem EBITDA
Nível de Competição (HHI)
Nível de Endividamento
Ofertas Conjuntas
Preço
ROL
Taxa de Ocupação
Tributo Total sobre ROB

62

É possível que alguns desses indicadores estratégicos, devido à sua natureza, possam compor mais de uma dimensão
estratégica, entretanto para as classificações, mesmo que arbitrárias, adotou-se o critério de predominância em determinada
perspectiva do BSC.
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Se os indicadores dispostos para o monitoramento em 2015/2016 não dispunham de
equilíbrio entre as dimensões citadas, pois, dos 17 selecionados para aquele biênio, 14 eram
referentes aos Processos Internos, 2 para a dimensão Financeira, 1 para Cliente e zero para
Aprendizagem e Desenvolvimento (Relatório da Ouvidoria – 2017), já a proposta em trâmite
na Anatel (CP n. 8 de 2018) trouxe distribuição melhor para essas dimensões, exceto para a de
Aprendizagem e Desenvolvimento que continua sem o monitoramento definido por
intermédio de algum indicador estratégico da Anatel.
Esse comparativo está disposto na Tabela 16, disposta conforme a classificação pelo
BSC utilizado pela Ouvidoria na apreciação da atuação da Anatel.
Tabela 16 – Indicadores Estratégicos – Classificação pelo BSC
INDICADORES ESTRATÉGICOS DE MONITORAMENTO – BSC
2016 (PO 2015/2016)

2017 (CP n. 8 de 2018)

Dimensão do BSC – Processos Internos
14

5

Dimensão do BSC – Aprendizagem e Desenvolvimento
0

0
Dimensão do BSC – Cliente

1

11

Dimensão do BSC – Financeiro (Econômico do Setor e Financeiro Anatel)
2

12
TOTAL

17

28

Esta Ouvidoria se manifestou tanto por meio documental, quanto por fala da Ouvidora
em Reunião do Conselho Diretor, demonstrando a deproporcionalidade do monitoramento
necessário ao planejamento do Regulador, em face de sua Missão, Visão e Objetivos
Estratégicos.
Mais uma vez, quanto à inexistência de monitoramento da Dimensão de
Aprendizagem e Desenvolvimento, podemos relembrar algumas constatações já expostas no
Relatório de 2017:
A simples observação desta categorização leva, mais uma vez, a perceber que a
priorização de acompanhamento estratégico dos processos da Anatel, a partir do
seu Planejamento, está voltada basicamente para a dimensão "Processos
Internos" conforme o modelo do BSC. Isso leva, no mínimo, a criticidade de que
as demais dimensões essenciais para a atuação da Anatel não estão sendo
devidamente acompanhadas e monitoradas na priorização dos indicadores
estratégicos.
Preocupante a constatação de que a dimensão "Aprendizagem e
Desenvolvimento" não contou, neste caso, com nenhum indicador estratégico
selecionado para o Plano Operacional 2015-2016, inferindo-se que tal
perspectiva, essencial a qualquer instituição e indispensável ao sucesso de
qualquer planejamento e reorganização de funcionamento, foi desconsiderada no
monitoramento institucional. Sem a devida atenção a esse pilar, a literatura
acadêmica, os modelos organizacionais e os exemplos clássicos são conclusivos ao
apontar a esquizofrenia e a falência institucional.

Nesse sentido, coadunando com o que já havia sido analisado, esta Ouvidoria
recomendou ser fundamental a efetivação do quanto proposto por um dos Conselheiros da
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Anatel63, orientando a área técnica que “avalie a pertinência da criação de indicadores para
monitorar a evolução dos objetivos de processos, pessoas, conhecimento e financeiro em
novo conjunto de indicadores táticos e operacionais".
Especificamente, quanto ao Indicador de Satisfação do Consumidor, já analisado por
esta Ouvidoria, as conclusões evidenciam a falta de validade na Pesquisa de Qualidade
Percebida e de Satisfação do Consumidor que é realizada atualmente pela Anatel, por lhe
faltar um modelo teórico que lhe sustente64.
Outro indicador que merece atenção é o de Universalização. Enquanto todo o setor
impende por modernização e transformação digital de serviços e busca avançar na mudança
de regime de prestação dos serviços e atender à demanda por acesso à internet em Banda
Larga, questiona-se a pertinência do mesmo e seu alinhamento aos objetivos estratégicos da
Agência.
ü Plano Operacional de Fiscalização
Indicador P2 – Taxa de cumprimento do plano operacional de fiscalização (POF)
Perspectiva: Processos Internos

Número da Medida: P2

Dimensão do Mapa Estratégico:
Resultado

Objetivo: 1.1 – Promover a ampliação de acesso e o uso dos serviços, com qualidade e preços adequados e
1.3 – Promover a satisfação dos consumidores

Responsável: Superintendências de Fiscalização (SFI)

Descrição: Taxa de cumprimento do Plano Operacional de Fiscalização (POF).
Resultado/Tendência: Tendência

Frequência: Anual

Tipo de Unidade: Percentual

Polaridade: Positiva

Fórmula: Números de ações do POF concluídas / Número de ações do POF planejadas * 100
Fonte de Dados: Plano Operacional de Fiscalização.

A Fiscalização é uma função essencial da Anatel para o alcance da Missão Estratégica
da instituição. Ela é estruturada de maneira programática no Plano Operacional de
Fiscalização65, inclusive com a previsão de demandas e ações fiscalizatórias que podem
decorrer de forma mais pontuais, a exemplo daquela geradas a partir de denúncias.
Tabela 17 – Execução do Plano Operacional de Fiscalização
Taxa de Execução do Plano Operacional de Fiscalização
Execução das Metas Gerais
2016

2017

78,3%

77,7%

Execução das Metas Priorizadas (Diretrizes)
2016

2017

74,5%

87,7%

No Relatório anterior, esta Ouvidoria havia analisado que a Taxa de Cumprimento do
Plano de 2016 foi de 78,3% (7.159 ações de fiscalização, das quais 5.606 concluídas, 148 em
andamento, 662 previstas para término em para 2017 e 743 canceladas).
Já para o ano de 2017 (Tabela 17 e Figura 7), percebe-se manutenção quanto à média
de execução do Plano Operacional de Fiscalização (Metas Gerais) com o resultado de 77,7% de
cumprimento total do Plano, porém com um quantitativo de ações maior que no ano anterior
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Voto n. 16/2017/SEI/LM – SEI nº 1914618.
Tais observações conferem com Processo n. TC 023.133/2015-5 e Acórdãos 1.458/2005, 2.109/2006, 1.864/2012, 210/2013,
2.926/2013 e 2333/2016 do Tribunal de Contas da União (TCU).
65
Relatório Anual das Atividades de Fiscalização – 2017 – Processo SEI nº 2450198.
64
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(8.131 ações de fiscalização planejadas, das quais 6.320 foram concluídas, 1.005 em
andamento e 806 canceladas).

Figura 7 – Execução do Plano de Fiscalização 2017 - Fonte Anatel/SFI

Vale observar que, mesmo em face do forte contigenciamento orçamentário imposto à
Anatel nos últimos anos, houve um acréscimo de 13,58% no volume total das ações de
fiscalização programadas para 2017, bem como a equipe de fiscalização conseguiu concluir
12,73% a mais do que no ano anterior. Dados esses que evidenciam o incremento de
eficiência na gestão da respectiva área, bem como da equipe de profissionais alocada na SFI e
em todas as regionais da Anatel pelo Brasil.
Fazemos aqui um postulado sobre se esse desempenho tem relação com o contexto
em que estão inserirdos ou mesmo ao estilo gerencial que levou esses servidores a
possivelmente estarem subjetivando seu trabalho, criando novos procedimentos de forma que
as metas de fiscalização pudessem ser alcançadas.
Ao se considerarem os temas prioritários dessas ações, conforme definidos pelas
Diretrizes de Fiscalização aprovadas pelo Conselho Diretor da Anatel, a Superintendência de
Fiscalização informou que o tema com maior número de ações (269) foi o de “Relações de
Consumo”, 92,3% de execução do que estava previsto para o tema.
Quanto ao resultado dos temas priorizados nas Diretrizes de Fiscalização, foi alcançada
uma média de 87,7% de execução em 2017, superando em muito, o resultado alcançado em
2016, que havia sido de 74,5% das prioridades. Mais uma evidência do ótimo trabalho que está
sendo feito pela Fiscalização da Anatel. (Figura 8)

Figura 8 - Execução Fiscalização de Temas Prioritários - Fonte Anatel/SFI

Outro fator relevante é que, se em 2016 não foram contabilizadas ações de fiscalização
envolvendo os Termos de Ajuste de Conduta - TAC’s e por isso não haviam sido consideradas
no cálculo das taxas de cumprimento do Plano, em 2017, em que pese não ter acontecido a
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assinatura de TAC’s, mas visando atender à própria verificação prévia de condições necessárias
para assinatura dos Termos, foram realizadas 18 das 44 ações previstas para o referido
período (40,9% de execução). Em se tratando de modalidade de fiscalizações que demandam
visitas em campo, para verificação de infraestrutra das operadoras, são perceptíveis, também,
os impactos causados, mais uma vez, pelo contingenciamento financeiro de 2017.
Assim, é interessante observar os eventos de risco ocorridos, os quais impactam nos
resultados da execução do Plano de Fiscalização. Em 2016, a principal ocorrência era a de
“Indisponibilidade de Pessoal”, gerada principalmente por razão “qualitativa”, pois
determinadas fiscalizações demandam conhecimento e preparação técnica mais atualizada
frente aos avanços tecnológicos.
Essa necessidade, ainda, é premente e a SFI tem buscado providências junto à própria
área responsável pela gestão de recursos humanos da Anatel66, em razão de a Fiscalização
dispor de servidores qualificados e habilitados à formação e treinamento de pessoal. Contudo,
necessita superar desafios burocráticos impostos a essa questão, especialmente quanto à
remuneração por gratificação necessária a esses profissionais que se dedicam, ao desenho e
execução dos treinamentos, além das atividades funcionais que lhes são atribuídas.
Entendemos que a gestão de recursos humanos da Anatel deve ser a facilitadora desse
processo para que não se comprometa a atividade finalistica primordial da Agência. As
especializações encontradas no corpo técnico da fiscalização e nos seus processos internos,
tão específicos a essa atividade fim, demandam uma caracterização de treinamento própria
que não é facilmente encontrada no mercado, ou quando muito, a um custo demasiadamente
elevado para os cofres públicos. Portanto, se a instituição dispõe de profissionais habilitados
para tanto, a burocracia oposta deve ser vencida em busca da eficiência e da excelência da
gestão pública e atividades finalística do Estado.
Em 2017 e, mais uma vez, em decorrência da restrição orçamentária, o evento de risco
ocorrido com maior frequência e impacto em atraso na execução da fiscalização foi o de
indisponibilidade de meio de transporte (Figura 9). Sem orçamento suficiente, a Anatel, nos
Estados, teve que rescindir ou restringir contratos e consequentemente ações de campo para
acompanhamento de infraestrutura das empresas.

Figura 9 - Evento de Risco x Quantidade de Ocorrências Verificadas - Fonte Anatel/SFI
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Dado esse contexto, mesmo que sem adentrar ao mérito do objeto fiscalizado,
considerando a fiscalização do tema Qualidade, com ênfase em Banda Larga (tanto fixa quanto
móvel), percebe-se uma distribuição equitativa no número de ações de fiscalização entre as
principais empresas provedoras (Figura 10), haja vista ser considerado o serviço mais
demandado pela sociedade em temos de taxa de crescimento no número de acessos.

Figura 10 - Monitoramento da Qualidade, com Ênfase na Banda Larga - Fonte: Anatel/SFI

Outro resultado da Fiscalização diz respeito às ações para verificação da área de
cobertura (Figura 11) correspondente aos compromissos de abragência das outorgas da
telefonia móvel (licitações feitas entre 2007 e 2012), cujos editais dizem respeito,
principalmente, à expansão da oferta e provimento dos serviços de telefonia e internet móvel
em tecnologia 3G e 4G. O grupo econômico alvo do maior número de fiscalização foi da
operadora Vivo, que apresenta relação proporcional com a quantidade de clientes/estações e
a capilaridade da empresa.

Figura 11 - Área de Cobertura (Compromissos de Abrangência do Serviço Móvel Pessoal - SMP) - Fonte:
Anatel/SFI
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Mais uma vez, portanto, percebe-se o impacto das perpectivas de “Pessoal” e
“Financeira” da Agência nos resultados de “Processos Internos”. Os resultados da execução do
Plano Operacional de Fiscalização demostram a necessidade de rearranjo sistêmico e
estratégico da Anatel, com foco, sobretudo, num planejamento com evidências das
necessidades contínuas de realocação de recursos humanos e também financeiros. Percebe-se
que a atuação da Anatel tende a sofrer limitação, muitas vezes em temas essenciais, em que
pese o esforço que o regulador vem empreendendo com os recursos existentes e, ainda assim,
conseguindo resultados muito efetivos, como o que está sendo feito pela SFI.
A gestão atual da Fiscalização e o engajamento obtido junto a todas as unidades da
Anatel nos estados têm conseguido oferecer soluções aos desafios e limitações impostas pela
realidade orçamentária e de planejamento da Agência como expostas acima. A governança
regional, conforme evidenciada nas Reuniões das Gerencias Regionais da Anatel (Reger), traz
também evidências qualitativas da transformação e melhorias que têm sido implementadas
junto aqueles que representam metade da força de trabalho da instituição e são a interface do
Regulador pelo o Brasil.
Ciente dessa importância, é mister destacar a constatação desta Ouvidoria quanto ao
trabalho de visitas que o Conselho Diretor da Anatel tem feito às unidades regionais,
especialmente por intermédio do seu Presidente, Juarez Quadros. Após quase 20 anos de
existência da Agência, pela primeira vez, algumas unidades regionais receberam a visita de um
presidente da instituição, a exemplo da Unidade Operacional de Cuiabá/MT. Percebe-se,
assim, a importância dessa atitude para o engajamento e comprometimento dos servidores
com a coisa pública. Esta Ouvidoria entende que ações como essas também são essenciais
para o conhecimento, por parte da alta gestão, da realidade operacional dessas unidades, bem
como pelo reconhecimento do importante desempenho que alcançam e, consequentemente,
pela integração e unicidade da organização.
ü Outorgas
Indicador P3 – Taxa de fluxo de outorgas no setor
Perspectiva: Processos Internos

Número da Medida:
Responsável: Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação (SOR)
P3
Objetivo: 1.2 - Estimular a competição e a sustentabilidade do setor

Dimensão do Mapa Estratégico:
Resultado
Descrição: Taxa de fluxo de outorgas no Setor.
Resultado/Tendência: Tendência
Frequência: Anual
Tipo de Unidade: Percentual
Polaridade: Positiva
Fórmula: (N de outorgas incluídas no ano– N de outorgas excluídas no ano) / N de outorgas ativas X 100. Desagregação: por serviço.
Fonte de Dados: SOR - Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação. Sistema MOSAICO.

Outro acompanhamento feito por esta Ouvidoria sobre a atuação da Anatel diz
respeito ao fluxo de outorgas de serviços no setor de telecomunicações, tendo em vistas que,
para alguns deles, quanto maior for o número das “autorizações”, maior será a competição
nesse segmento.
À primeira vista, já se evidencia que, de modo geral, o fluxo de outorgas para
prestação de serviços de telecomunicações, independente de sua modalidade, tem sido
crescente em sua série histórica. Especialmente, desde 2010, ano após ano, sempre houve
incremento na quantidade de outorgas vigentes no Brasil. Se, em 2010, esse total era de
158.823, em 2017 alcançou-se a marca de 209.821, ou seja, crescimento acumulado de
aproximadamente 32,11% no quantitativo de outorgas ativas nos últimos sete anos. (Tabela
18) Desde o ano de 2016, o Brasil possui cerca de uma outorga de serviço de telecomunicações
para cada mil habitantes.
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Tabela 18 – Taxa de Fluxo de Outorga
ANO

Qtd. Outorgas
Concedidas

Qtd. Outorgas
Extintas

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

16.158
11.713
12.279
14.845
14.690
13.899
16.286
15.256
13.909
18.141
16.444
19.663

12.733
4.958
15.336
19.271
12.444
11.166
8.700
9.726
8.057
6.030
6.212
13.478

Total de Outorgas
Vigentes – Todos os
Serviços
155.867
162.655
159.788
156.200
158.823
161.648
169.407
175.293
181.229
193.352
203.605
209.821

Taxa de fluxo de
outorgas no Setor
(P3)
2,2%
4,2%
-1,9%
-2,8%
1,4%
1,7%
4,5%
3,2%
3,2%
6,3%
5,0%
3,06%

Fonte: Elaboração própria com dados da Anatel/SOR

Como já observado no Relatório anterior, analisar os dados de outorga dos serviços
permite perceber uma das faces da dinâmica do setor na demanda feita pelos diferentes
interessados junto à Anatel para que se obtenha a “autorização” pública que lhes permita o
uso e ou a prestação de determinados serviços. O fluxo de outorgas e o número total das que
estão ativas, em 2017, precisam ser analisados, também, quanto aos aspectos qualitativos por
modalidade de serviços, bem como pela eficiência dos processos.
Alvo de críticas no passado, o prazo da Anatel para se conceder uma Outorga era
considerado longo. Entretanto, nos últimos anos, a Agência tem primado pela diminuição da
burocracia, cujos resultados são perceptíveis no ganho de eficiência promovido pela gestão da
Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação (SOR). O prazo médio alcançado em 2017
para se conceder uma autorização para provimento de Banda Larga fixa caiu para apenas 20
dias (Figura 12), semelhante às autorizações de Telefonia Fixa e de TV por Assinatura.

Figura 12 – Prazos médios de outorga – Fonte: Relatório Anual da Anatel 2017

Todas essas ações colocam a Anatel como uma das protagonistas do Programa Brasil
Eficiente, conforme já relatado no Capítulo I, onde foram tratadas a Carta de Serviços da
Anatel e a Plataforma de Cidadania Digital. Tal como informado, os serviços providos pela
Anatel e disponíveis no portal www.servicos.gov.br são aqueles relacionados à Outorga e à
Certificação/ Homologação de Produtos. Das 14 modalidades desses provimentos da Anatel
disponíveis na Plataforma desde janeiro de 2018 (Figura 13), não foi registrada nenhuma
manifestação sobre eles, contando, ainda, com 86% de avaliação positiva, sendo que, de modo
geral, o prazo médio previsto para a conclusão desses serviços é de 45 dias. Porém, a Anatel,
como visto anteriormente, está conseguindo efetivar o provimento desses serviços em tempo
muito inferior.
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Figura 13 – Painel de Desempenho dos Serviços da Anatel na Plataforma de Cidadania Digital –
Fonte: www.servicos.gov.br

Considerando que a busca pela desburocratização e eficiência da gestão administrativa
deve ser alvo permanente, a expectativa, portanto, em face de todo ambiente de
transformação digital pelo qual passam as organizações, é de que a Anatel prossiga com o
aperfeiçoamento dos processos, inovando e promovendo ainda mais a simplificação
administrativa necessária para o maior desenvolvimento e eficiência do setor de
telecomunicações.
ü Deliberações de matérias por parte do Conselho Diretor
Indicador P4 – Taxas de Deliberação do Conselho Diretor
Perspectiva: Processos Internos

Número da Medida:
P4

Dimensão do Mapa Estratégico:
Resultado

Objetivo: 1.4 – Promover a disseminação de dados e informações setoriais

Responsável: Secretaria do Conselho Diretor (SCD)

Descrição: Taxa de Deliberação do Conselho Diretor.
Resultado/Tendência: Tendência

Frequência:Anual

Tipo de Unidade: Percentual

Polaridade:Positiva

Fórmula: Taxas - Número de matérias deliberadas(RCD e Circuito) / Número de Matérias Pautadas (RCD e Circuito) * 100 e Fluxo - Matérias
Deliberadas em Definitivo/Matérias Distribuídas ao CD*100
Fonte de Dados: Secretaria do Conselho Diretor (SCD). Boletins de Estatísticas do Conselho Diretor da Anatel disponível em <
http://www.anatel.gov.br/institucional/conselho-diretor/boletins-de-estatisticas >

A instância máxima decisória na Anatel é o Conselho Diretor, composto por cinco
membros que deliberam sobre temas e propostas regulatórias, além de processos
administrativos e outras questões que lhes são atribuídas legal ou regimentalmente. As
deliberações são encaminhadas ao Conselho por meio de instrumentos denominados
“Matérias”, que, por sua vez, podem reunir um ou mais processos administrativos.
Com relação às deliberações tomadas pelo Conselho Diretor, a análise da Ouvidoria
utiliza o indicador “Taxa de Deliberações”. A classificação “Deliberação Definitiva” refere-se às
matérias que foram decididas com julgamento do mérito tanto em Reunião do Conselho
Diretor (RCD), quanto em Circuito Deliberativo, conforme publicadas pela Secretaria do
Conselho Diretor da Anatel no Boletim de Estatísticas, sendo que o quantitativo de
deliberações foi objetivamente sistematizado pela Ouvidoria. A evolução histórica desse dado
sempre respeitou a mesma metodologia e foram utilizados apenas os números divulgados pela
Anatel.
O cruzamento de dados para obtenção de indicadores é de grande relevância e, como
ocorre em qualquer sistema de acompanhamento, um indicador não é absoluto por si próprio,

68

nem mesmo mais importante do que outros indicadores. Todos eles trazem algum grau de
informação que precisa ser contextualizada por aqueles que dela se utilizam. Dados,
indicadores e análises, todo o processo precisa de validação permamente.
Esclarecimentos e padronização metodológica são relevantes, tendo em vista possíveis
interpretações equivocadas acerca da apreciação desta Ouvidoria. Entretanto, vale esclarecer
que a Secretaria do Conselho Diretor da Anatel (SCD) promoveu mudanças significativas na
divulgação dos Boletins de Estatísticas do Conselho Diretor para o ano de 2018. E que, durante
a finalização deste Relatório (Agosto/2018), a SCD publicou “erratas” com atualização dos
dados e formatos de todos os Boletins do ano de 2017.
Até então, a Secretaria não divulgava, por exemplo, dados referentes às deliberações
interlocutórias ou matérias retiradas de pautas. A partir de agora, portanto, a análise das
deliberações do Conselho Diretor pode ser ampliada e enriquecida com novos critérios e
parâmetros ao lado de outros utilizados por esta Ouvidoria.
As erratas foram feitas para os dados de 2017 sem, contudo, fazer-se o mesmo para os
anos anteriores. Assim, em face da probabilidade de que os dados pretéritos divulgados pela
SCD contenham falhas semelhantes às que foram corrigidas agora, a Ouvidoria, adotando o
Princípio da Precaução, decidiu não apresentar neste Relatório, o histórico da taxa de
deliberações definitivas pelo Conselho. Ao passo em que sugerimos, então, que essa apuração
pretérita seja feita pela referida área com vistas à transparância da Anatel.
A Tabela 19 apresenta, para a RCD e o Circuito Deliberativo, o quantitativo de Matérias
Pautadas, Deliberadas em Definitivo, Deliberações Interlocutórias e Outras Ocorrências para o
ano de 2017.
Ano

Tabela 19 - Quantitativo de Matérias (RCD e Circuito) em 2017
N. de Matérias
Pautadas

2017

Deliberadas em
Definitivo

Deliberações
Interlocutórias

Outras Ocorrências

RCD

Circuito

RCD

Circuito

RCD

Circuito

RCD

Circuito

1326

239

686

216

423

8

217

15

De tais resultados, é possível constatar que, ao se considerar o total de Deliberações
Definitivas e Interlocutórias nas RCDs, o Colegiado teve uma eficiência de 83,6% de
deliberações das matérias pautadas nessas Reuniões. Ao se considerar o total das Deliberações
em Circuito, alcança-se 93,7% de deliberação das matérias pautadas em Circuito Deliberativo.
É importante esclarecer que, ao se colocar uma determinada matéria em pauta para
deliberação, além das decisões definitivas e das decisões interlocutórias (diligências para área
técnica, por exemplo), pode suceder “Outras Ocorrências”, a exemplo de pedido de vistas, que
impactam, portanto, no denominador do indicador. Uma mesma matéria pode, assim, ser
pautada mais de uma vez ao longo de um ano até que tenha sua deliberação final alcançada.
Em 2013 foi aprovado o atual Regimento Interno da Anatel 67 , que retirou da
apreciação do Conselho muitas espécies de procedimentos, recursos e processos que
passaram a ser decididos, por exemplo, apenas em primeira instância.
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Resultado direto desse rito de julgamento é a redução do quantitativo de matérias em
trâmite no Conselho. Naturalmente, pelo funcionamento ordinário da Anatel, novas matérias
são constantemente distribuídas por sorteio entre os conselheiros. Em função disso o fluxo
desse desempenho de deliberações precisa ser tal que permita o não acúmulo excessivo de
matérias e, consequente, demora nas respostas e posicionamento que o Regulador deve
prover ao Setor e à Sociedade. A tabela 20 apresenta o número de matérias distribuídas ao
CD, pendentes de relatoria e de pedido de vistas de 2013 a 2017.
Tabela 20 - Números de matérias distribuídas e pendentes – 2013/2017
Ano
N. de Matérias
Distribuídas ao
Conselho
(Total no ano)

Pendentes de
Relatoria
(Ao final do ano)

2013

1519

191

Pendentes em
Pedido de
Vistas
(Ao final do ano)
ND

2014

428

89

ND

2015

651

204

14

2016

524

186

22

2017

777

61*

ND

Fonte: Anatel / SCD. * O quantitativo de pendentes em 2017 foi calculado pela OV.

Observando, portanto, o quantitativo de novas matérias distribuídas em 2017 aos
Conselheiros, que procedem regimentalmente à análise e à relatoria, para que sejam pautadas
para deliberação, mesmo tendo sido distribuídas 777 (maior quantidade desde 2013), pelo alto
volume também deliberado como visto acima, foi possível concluir o ano com um total de 61
pendentes no Conselho68.
É possível perceber que, em 2017, o Conselho conseguiu deliberar em definitivo
(Tabela 19) um número maior de matérias (902) do que a quantidade que lhe foi distribuída
(777) (Tabela 20). Isso permite aferir um fluxo Matérias em 116,1%, reduzindo,
consequentemente, o “estoque” de matérias pendentes.
Consolidam-se, então, na Tabela 21, os indicadores obtidos da análise da atuação e
dos resultados do Conselho Diretor.
Tabela 21 - Taxas de Deliberação do Conselho Diretor
Taxas de Deliberação do Conselho Diretor

Ano

2017

Taxa de Deliberação em RCD

Taxa de Deliberação em Circuito

(Definitiva + Interlocutória)

(Definitiva + Interlocutória)

83,6%

93,7%

Fluxo de Matérias no CD
116,1%

Tomando por base a análise feita pela Ouvidoria quanto às matérias pautadas nas
Reuniões no período de 2017, para uma categorização segundo as dimensões do Balanced
Scorecard (BSC), a título de exercício avaliativo, percebe-se um “quase equilíbrio” nas
deliberações do Conselho Diretor quanto às perspectivas Cliente, Econômica e Processos
Internos, sendo esta última a de maior frequência. Nesse resultado, destacamos a ausência da

68
Com os novis Boletins, a SCD não divulga mais a quantidade de matérias pendentes, mas foi possível o cálculo estimado pela
Ouvidoria conforme os dados históricos
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perspectiva Aprendizagem e Desenvolvimento, que pode ser justificado pelo fato de os
processos dessa natureza, geralmente, não serem deliberados nas Reuniões abertas do
Conselho Diretor, e sim por meio de Matérias Administrativas em “Circuitos Deliberativos” ou
mesmo pela Presidência Executiva da Agência, conforme definição regimental.
% DE MATÉRIAS ACOMPANHADAS PELA
OUVIDORIA POR DIMENSÃO DO BSC (Ago.2017 a
Dez.2017)
0%

CLIENTE

15%

58%

ECONÔMICA

27%

PROCESSOS INTERNOS
APRENDIZAGEM &
DESENVOLVIMENTO

Figura 14 – Percentual de matérias acompanhadas pela ouvidoria por dimensão do BSC

Como exposto no Relatório da Ouvidoria 2017, compreende-se que muitas razões
podem influenciar diretamente nos resultados das deliberações do Conselho Diretor, a
exemplo da complexidade de determinados temas, ou mesmo a discordância de algum
conselheiro com o voto de outro que seja o Relator, levando-o a pedir vistas. Mas, da mesma
forma, reiteramos que “é importante repensar se o Colegiado da Agência, apesar de todas as
implementações com vistas à eficiência, não tem sido submetido a uma atuação de retrabalho
ou de falta de alinhamento com as análises técnicas que são feitas pelas superintendências da
instituição”.
ü Controle de Obrigações
Indicador P5 – Taxa de eficiência do controle de obrigação
Perspectiva: Processos Internos

Número da Medida:
P5

Dimensão do Mapa Estratégico:
Resultado

Objetivo: 1.4 – Promover a disseminação de dados e informações setoriais

Responsável: Superintendência de Controle de Obrigações (SCO)

Descrição: Taxa de Eficiência do Controle de Obrigação.
Resultado/Tendência: Tendência

Frequência: Anual

Tipo de Unidade: Percentual

Polaridade: Positiva

Fórmula: Número de PADOs instruídos / Número de PADOs instaurados * 100.
Fonte de Dados: Superintendência de Controle de Obrigações (SCO).

O controle de obrigações realizado pela Anatel consiste, entre outras questões, na
apuração dos eventuais descumprimentos obrigacionais imputados aos prestadores de serviço
de telecomunicações. Importa observar de forma objetiva que essas infrações apuradas
podem ser categorizadas sob diferentes aspectos. Por consequência, como se trata de um
processo interno da Agência, a eficiência desse controle de obrigações deve ser acompanhada
e devidamente estimulada, tendo em vista a adequação regulamentar do comportamento das
operadoras em detrimento de uma visão meramente sancionatória.
A eficiência desse processo interno deve ser analisada, portanto, sob o ponto de vista
do regulado, mas também do regulador. Portanto, o tempo médio de tramitação de processo,
a quantidade de Processos de Apuração (PADOs) instruídos em razão da quantidade de
Processos instaurados no mesmo período, e ainda sua distribuição temática. Vale observar que
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as Superintendências da Anatel, responsáveis por instauração e instrução de PADOs,
atualmente, são a de Controle de Obrigaçõe e a de Fiscalização. (Tabela 22)
Tabela 22 - Taxa de Eficiência do Controle de Obrigações Fonte: ANATEL
Ano

Pados Instaurados (1)

Pados Instruídos (2)

2016
2017

1633
1418

2047
2523

Taxa de Eficiência
(2)/(1)*100
125,40%
177,93%

Analisando-se os resultados da Agência de 2017, o ganho de eficiência da Anatel em
instrução de PADOs foi de 177,93%, superando o ganho de 125,4% identificado em 2016.
Novamente, a instituição conseguiu instruir mais processos do que a quantidade de
instaurados em um mesmo ano, contribuindo com a redução do “estoque” de processos em
trâmite. A maioria desses processos instaurados se concentra nas regionais da Anatel e não na
sede em Brasília/DF, cenário decorrente da própria atividade fiscalizatória e da abrangência de
diferentes serviços, a exemplo de infrações técnicas ou de serviços sem autorização.
Anatel tem prosseguido com a opção de realizar outras formas de acompanhamento e
controle e, assim, diminuir o número de PADOs instaurados. Como destaca em seu Relatório
Anual de 2017, a redução do ano de 2016 para 2017 foi de apenas 4%. Entretanto, continua o
decréscimo, conforme se verifica na Figura 15.
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Número de PADOS instaurados
Figura 15 – Evolução de PADOs Instaurados – 1997 – 2017 – Fonte Anatel/SCO

De outra face, é importante analisar como se distribui qualitativamente o controle de
obrigações da Anatel. Excluindo-se os processos afetos a questões de “não autorizadas”,
fiscalização técnica ou correlacionadas, pode-se listar quatro temas centrais (Direitos dos
Usuários, Obrigações Gerais, Qualidade e Universalização) cujos processos se distribuiram com
os números apresentados na Tabela 23.
Tabela 23 - Número de PADOS instaurados e instruídos – Tema – 2017 – Fonte: Anatel
Tema

Instaurados

Instruídos

Direitos dos Usuários

50

493

Obrigações Gerais

34

386

Qualidade

44

287

Universalização

40

492

TOTAL GERAL

168

1.658
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Vale observar que, em 2016, houve desequilíbrio muito acentuado, com maior volume
de instauração e de instrução para o tema Obrigações Gerais. Em 2017, contudo, houve quase
que equivalência para todos os quatro temas, o que demonstra melhora qualitativa também
da Anatel no controle de tais obrigações.
Indicador P6 – Taxa de Eficiência de Acordo de Compromisso
Perspectiva: Processos Internos

Número da Medida: P6

Dimensão do Mapa Estratégico:
Resultado

Responsável: Superintendência de Controle de Obrigações (SCO)

Objetivo: 1.4 – Promover a disseminação de dados e informações setoriais

Descrição: Taxa de Eficiência de Acordo de Compromisso
Resultado/Tendência: Resultado

Frequência: Anual

Tipo de Unidade: Percentual

Polaridade: Positiva

Fórmula: Número de TACs assinados / Número de TACs propostos * 100
Fonte de Dados: Superintendência de Controle de Obrigações (SCO)

Indicador P7 – Resolução de PADO em Acordo de Compromisso
Perspectiva: Processos Internos

Número da Medida:
P7

Dimensão do Mapa Estratégico:
Resultado

Objetivo: 1.4 – Promover a disseminação de dados e informações setoriais

Responsável: Superintendência de Controle de Obrigações (SCO)

Descrição: Número de PADOs em Acordo de Compromisso
Resultado/Tendência: Resultado

Frequência: Anual

Tipo de Unidade: Unidade

Polaridade: Neutra

Fórmula: Número de PADOs inseridos nos TACs assinados.
Fonte de Dados: Superintendência de Controle de Obrigações (SCO)

Quanto aos dados sobre os Termos de Ajustamento de Conduta (TACs), para o ano de
2017 não foi possível obter tal levantamento, pois, assim como em 2016, não foram assinados
compromissos pela Anatel com as operadoras, o que inviabilizou novamente o cálculo do
indicador.
Entretanto, pode-se ter uma perspectiva do que representam os TACs quando se
observa que, até o final de 2016, foi admitido um total de 1.778 processos, nos quais as
empresas reconheceram as infrações cometidas e se dispuseram a reparar o dano e
aumentarem os investimentos para melhoria da prestação do serviço ao consumidor final,
isentando-as, assim, do pagamento de multas, cujo destino acabaria sendo, em sua maior
parte, a composição de arrecadação para conta única do Tesouro Nacional.
Em 2017, desse total, foram admitidos 408 processos, conforme discriminados, na
Tabela 24, por grupo econômico e temas, mediante procedimento de inclusão de PADOs em
TACs em trâmite ou novos propostos.
Tabela 24 – Processos em TACs por Grupos
Grupo
Telefônica
Claro
Tim
Algar
Nextel

Temas
Universalização e Ampliação do Acesso / Qualidade e Interrupções Sistêmicas /
Direitos e Garantias dos Usuários (DGUs) / Fiscalização
Universalização e Ampliação do Acesso / Qualidade e Interrupções Sistêmicas /
Direitos e Garantias dos Usuários (DGUs) /
Universalização e Ampliação do Acesso / Qualidade / Direitos e Garantias dos
Usuários (DGUs) / Fiscalização
Universalização e Ampliação do Acesso / Interrupções Sistêmicas / Direitos e
Garantias dos Usuários (DGUs) / Fiscalização
Qualidade
TOTAL GERAL

Processos
Admitidos
254
58
49
41
6
408
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Ao longo de 2017 e com desfecho em 2018, as discussões sobre os TACs ganharam
grande repercussão, em razão, principalmente, por causa do termo de ajuste proposto por
uma das operadoras, mas que, ao final, foi rejeitado e arquivado pelo Conselho Diretor da
Anatel.
Observou-se que, em 2017, o grupo econômico que contou com a maior quantidade
de PADOs admitidos em TACs teve seu termo de ajustamento proposto arquivado, enquanto
os demais prosseguem em sua análise para que sejam firmados ou não.
Vale reiterar que se espera que o processo de “Celebração de Termo de Ajustamento
de Conduta” seja devidamente revisto e aperfeiçoado para mitigação de eventuais falhas
conceituais e/ou operacionais, para que, ao final, o interesse público e o cumprimento da
missão estratégica desta instituição sejam alcançados.
ü Agenda Regulatória
Indicador P8 – Taxa de Execução da Agenda Regulatória
Perspectiva: Processos Internos
Dimensão do Mapa Estratégico:
Resultado

Responsável: Superintendência de Planejamento e Regulamentação (SPR) e
Superintendência Executiva (SUE)
Objetivo: 1.1 – Promover a ampliação do acesso e o uso dos serviços, com qualidade e preços adequados.
1.2 – Estimular a competição e a sustentabilidade do setor.
Número da Medida: P8

Descrição: Nível de execução das ações regulatórias da Agenda. Considera os esforços no cumprimento das metas intermediárias que foram
estabelecidas para o período de referência. Indicador adaptado do utilizado pela SPR para monitoramento do cumprimento da Agenda Regulatória.
Resultado/Tendência: Tendência
Frequência: Anual
Tipo de Unidade: Percentual
Polaridade: Positiva
Fórmula: A partir das ponderações: Relatório de AIR – peso 60%; Consulta pública – peso 5%; e Aprovação Final – Peso 35%.
Nível (%) de execução da Agenda Regulatória no período = Média dos Níveis (%) de execução de todas as ações regulatórias no período. Ações com
nível de execução em 0% são consideradas aqui para cálculo da média.
Fonte de Dados: SPR/SUE. Relatório de acompanhamento da Agenda Regulatória 2017-2018 disponível em SEI 1240508. Agenda Regulatória SEI
1240497.

A Agenda Regulatória 2017-201869 consistiu na seleção de temas, pelo Conselho
Diretor da Anatel, para elaboração e aprovação de regulamentos, planos e estudos no referido
período (Tabela 25). Em janeiro de 2018, houve atualização da Agenda,70 substituindo e
atualizando ações/iniciativas e definindo que compete à Superintendência de Planejamento e
Regulamentação (SPR) acompanhar trimestralmente as iniciativas regulamentares aprovadas,
avaliar seu cumprimento e propor, em caráter excepcional, a atualização da Agenda
Regulatória.
Tabela 25 – Agenda Regulatória Anatel 2017-2018
Agenda Regulatória Anatel 2017-2018
SEQ.
1.1
1.2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12.1
12.2
12.3
69
70

INICIATIVA REGULAMENTAR
Reavaliação do regime e escopo dos serviços de telecomunicações – PGO, Termo de Autorização único e Temas relevantes para alteração
da legislação de telecomunicações
Reavaliação do regime e escopo dos serviços de telecomunicações – Regulamento de adaptação
Reavaliação da regulamentação sobre compartilhamento de infraestrutura entre prestadores de serviços de telecomunicações
Reavaliação da regulamentação sobre fiscalização regulatória
Reavaliação do modelo de gestão da qualidade de serviços de telecomunicações
Reavaliação do modelo de gestão de espectro
Reavaliação da regulamentação do Serviço de Acesso Condicionado – SeAC
Elaboração de novo Regimento Interno da Anatel
Reavaliação de critérios para isenção de outorga de serviços e da regulamentação sobre radiação restrita
Reavaliação do modelo de outorga e licenciamento de serviços de telecomunicações
Reavaliação da regulamentação sobre controle de bens reversíveis
Reavaliação da regulamentação sobre interconexão
Reavaliação da regulamentação de numeração de redes e serviços de telecomunicações – Numeração de Redes
Reavaliação da regulamentação de numeração de redes e serviços de telecomunicações – Administração da numeração
Reavaliação da regulamentação de numeração de redes e serviços de telecomunicações – Numeração de Serviços

Portaria n. 491, de 10 de abril de 2017.
Portaria n. 1, de 02 de Janeiro de 2018.
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13
14
15
16.1
16.2
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55.1
55.2
56
57
58
59.1
59.2
60
61

Reavaliação da regulamentação sobre a metodologia do fator X
Reavaliação da regulamentação de mercados relevantes
Elaboração da regulamentação sobre homologação das Ofertas de Referência de Produtos de Atacado
Reavaliação da regulamentação sobre certificação e homologação de Produtos para Telecomunicações – revogação de atos normativos
Reavaliação da regulamentação sobre certificação e homologação de Produtos para Telecomunicações – revisão do modelo de certificação
Reavaliação da regulamentação sobre exposição humana a campos eletromagnéticos de radiofrequência
Reavaliação do modelo de tratamento das Prestadoras de Pequeno Porte
Elaboração de regulamentação sobre Processo Eletrônico na Anatel
Reavaliação do normativo sobre Certificação e Homologação de transceptores ponto-a-ponto
Elaboração de regulamentação sobre Arrecadação de Receitas Tributárias da Anatel
Elaboração de regulamentação sobre Restituição e Compensação de Receitas Administradas pela Anatel
Reavaliação da Metodologia de precificação de direitos de uso de radiofrequência (PPDUR)
Análise dos modelos de comercialização da banda larga fixa – franquia de dados
EXCLUÍDO
Regulamento de Processo Administrativo Fiscal referente a créditos tributários no âmbito da Anatel
Proposta de atualização da regulamentação sobre Controle das Zonas de Proteção das Áreas Adjacentes às Estações de Telecomunicações
sob responsabilidade da Anatel.
Revogação de normativos sem vigência
Reavaliação da regulamentação sobre direito dos consumidores de serviços de telecomunicações
Reavaliação da regulamentação sobre preço público a ser cobrado pelo Direito de Exploração de Satélite
EXCLUÍDO
Simplificação da regulamentação de serviços de telecomunicações
Reavaliação da regulamentação sobre Conselhos de Usuários de serviços de telecomunicações
Reavaliação da regulamentação sobre aplicação de sanções administrativas
Reavaliação da regulamentação visando diminuir barreiras regulatórias à expansão das aplicações de internet das coisas e comu nicações
máquina-a-máquina
Disponibilização de espectro de radiofrequências para a prestação de serviços de telecomunicações
Reavaliação da regulamentação sobre transferência de outorgas, transferência de controle e de apuração de Controle e de Transferência
de Controle em Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações
Revisão anual de Áreas Locais do Serviço Telefônico Fixo Comutado Destinado ao Uso do Público em Geral – STFC
Revisão das áreas de tarifação do Serviço Telefônico Fixo Comutado Destinado ao Uso do Público em Geral – STFC
Reavaliação da regulamentação sobre coletas de dados setoriais dos diversos serviços de telecomunicações
Reavaliação da regulamentação relacionada a serviços públicos de emergência
Reavaliação da regulamentação sobre Metodologia de Estimativa do Custo Médio Ponderado de Capital – CMPC
Destinação de RF – faixas para o SARC
Destinação de RF – faixa de 148-174 MHz
Destinação de RF – faixas exclusivas para o FSS na banda KA
Destinação de RF – faixas relativas ao Serviço de Radioamador
Destinação de RF – Regulamentação da Banda S
Destinação de RF – faixas relativas ao Serviço de Radiolocalização
Destinação de RF – faixas relativas a Serviços Científicos
Reavaliação da regulamentação técnica dos serviços de radiodifusão (AM, FM e TV)
Regulamentação do LAA (Licensed Assisted Access)
Regulamentação para utilização do espectro ocioso (White Spaces) de forma dinâmica nas faixas de VHF e UHF.
Atualização das atribuições dos serviços de radiocomunicação no Brasil conforme Conferências Mundiais.
Revisão da Resolução n. 537/2010 – Faixa de 3,5 GHz
Regulamentação das faixas de 2300-2400 MHz.
Regulamentação das faixas de 1427-1518 MHz (Banda L) – IMT.
Reavaliação da regulamentação de uso de faixas para radioenlaces
Instituição do Centro de Altos Estudos de Telecomunicações da Anatel (CEATEL)
Análise sobre regulamentação de segurança das redes de telecomunicações
Avaliação sobre liberdade tarifária no Serviço Telefônico Fixo Comutado, modalidades Local e Longa Distância Nacional, agrega ndo análise
sobre revisão da granularidade das Áreas Locais deste serviço – áreas locais e liberdade LDN
Avaliação sobre liberdade tarifária no Serviço Telefônico Fixo Comutado, modalidades Local e Longa Distância Nacional, agrega ndo análise
sobre revisão da granularidade das Áreas Locais deste serviço – liberdade local
Reavaliação da regulamentação sobre uso de Femtocélulas
Reavaliação da regulamentação sobre compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de
telecomunicações

Sendo a Agenda Regulatória de programação bienal, determinou-se à
Superintendência Executiva que atualize o Plano Operacional 2018, que é anual, com as
devidas alterações.
A Agenda Regulatória, como um mecanismo do Planejamento Estratégico, tem um
caráter fundamental para os trabalhos do Regulador, promovendo coordenação mais efetiva
do próprio Conselho Diretor na orientação dos trabalhos das áreas técnicas. É necessário,
também, que esse alinhamento da Agenda Regulatória definida pelo Conselho seja expandido,
também, para outras frentes de atuação da Anatel, a exemplo de definição de uma “Agenda
de Atuação Internacional da Anatel”, com vistas a participações e discussões nesse âmbito.
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Vale informar que as metas de execução da Agenda Regulatória são estabelecidas de
acordo com cada uma das ações e do estágio que se pretende alcançar com cada uma delas.
Sendo assim, não é necessariamente que todos os itens da agenda tenham como meta a
aprovação final dos mesmos ao término do biênio. É possível que alguma ação prevista tenha
como meta final a submissão da mesma à Consulta Pública ou à Análise de Impacto
Regulatório (a exemplo do que ocorre com ação de reavaliação da regulamentação de uso de
faixas para radioenlaces). A Tabela 26 apresenta o nível de execução da Agenda Regulatória
para os dois últimos biênios.
Tabela 26 – Execução da Agenda Regulatória

TAXA DE EXECUÇÃO DA AGENDA REGULATÓRIA
2015/2016

2017/2018*

70%

42,9%

* Resultados de Acompanhamento até março/18

Para o período de 2015-2016 foram previstas 46 ações na agenda regulatória, mas,
como analisado à época por esta Ouvidoria (Relatório de 2017), o nível de execução foi de
70%. O déficit de execução da Agenda impõe ao Regulador, salvo mudança de entendimento,
postergar as ações não adimplidas para a programação regulatória seguinte.
Desse modo, ações que mereciam ter sido finalizadas no período anterior e não o
foram passaram a ser previstas no agendamento atual. Portanto, das 46 ações previstas ali,
verificaram-se 24 com execução parcial e 4 sem execução e, assim, quase que todas essas 28
ações (mais que a metade) foram reprogramadas para o novo biênio (2017-2018), e podem ser
citadas, entre elas, as seguintes como exemplo:
· Reavaliação da regulamentação sobre controle de bens reversíveis;
· Elaboração de regulamentação sobre Arrecadação de Receitas Tributárias da Anatel;
· Análise dos modelos de comercialização da banda larga fixa – franquia de dados;
· Reavaliação do regime e escopo dos serviços de telecomunicações – PGO;
· Reavaliação da regulamentação sobre compartilhamento de infraestrutura entre
prestadores de serviços de telecomunicações;
· Reavaliação do modelo de gestão da qualidade de serviços de telecomunicações;
· Reavaliação do modelo de gestão de espectro;
· Reavaliação da regulamentação sobre interconexão
· Reavaliação da regulamentação sobre certificação e homologação de Produtos para
Telecomunicações – revogação de atos normativos
· Reavaliação da regulamentação do Serviço de Acesso Condicionado – SeAC

Vale observar que, entre elas, se destacam ações essenciais ao desenvolvimento do
setor e do País. Entretanto e de acordo com o novo cronograma de metas de
acompanhamento,71 a maioria dessas ações “reagendadas” ainda não foi concluída.
Para o biênio 2017-2018, foram planejadas 61 ações regulatórias (incluindo o déficit da
agenda anterior), que representam 65 iniciativas regulamentares. Conforme o Relatório de
Acompanhamento da Agenda, consolidado pela SPR, ao encerramento do primeiro trimestre
de 2018, apenas 42,9% das ações foram executadas, ou seja, após 15 meses de um prazo total
de 24 meses para o cumprimento da Agenda, menos do que a metade foi executada (Figuras
16 e 17).

71

Relatório de Acompanhamento - 1º Trimestre/2018.
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Figura 16 – Nível de Execução Agenda Regulatória 2017-2018 1ºTrim./2018 – Fonte: Anatel/SPR

Figura 17 – Localização dos projetos da Agenda Regulatória nas diversas áreas da Agência 1º Trim./2018 – Fonte: Anatel/SPR

Verifica-se assim, em análise quantitativa, que determinados temas regulatórios têm
levado pelo menos três anos em trâmite na Agência. Há ciência de que determinada análise
pode ter elevada complexidade que dispenda mais tempo em sua apreciação, ainda que se
conclua pela prorrogação ou arquivamento.
Nesse sentido, reitera-se a observação e recomendação a partir de análise qualitativa
feita por esta Ouvidoria no Relatório de 2017, a saber:
“Mas a ausência de Diretrizes Conceituais de definição necessária pelo Conselho
Diretor pode acabar gerando resultados de baixa eficiência e efetividade no
cumprimento da Agenda Regulatória e até mesmo qualitativa, na medida em que
as propostas normativas, quando são distribuídas ao Conselho, acabem sendo total
ou majoritariamente reescritas em sede de Relatoria pelos Conselheiros, além das
diligências e devoluções às áreas técnicas para correções e melhorias.”

ü Resolução de Conflitos de Competição
Indicador P9 – Taxa de Eficiência da Resolução de Conflitos de Competição
Perspectiva: Processos Internos

Número da Medida:
Responsável: Superintendência de Competição (SCP).
P9
Objetivos: 1.2 – Estimular a competição e a sustentabilidade do setor.

Dimensão do Mapa Estratégico:
Resultado
Descrição: Taxa de Eficiência da resolução de conflitos de competição.
Resultado/Tendência: Tendência
Frequência: Anual
Tipo de Unidade: Percentual
Polaridade: Positiva
Fórmula: Fórmula: Número de Procedimentos (Mediação, Arbitragem Administrativa e Reclamação Administrativa) concluídos / Número de
Procedimentos apresentados * 100
Fonte de Dados: Superintendência de Competição (SCP).

A atividade regulatória de promover a solução de eventuais conflitos de competição
trata-se de um serviço essencial para o setor de telecomunicações. Como já observado no
relatório da Ouvidoria em 2017, a expertise e competência técnica da Anatel são fundamentais
para o sucesso e eficiência que a Agência tem demonstrado nessa função.
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Embora o Regimento Interno da Anatel72, os tipos de Procedimentos Administrativos
de Resolução de Conflitos entre agentes econômicos Mediação, Arbitragem e Reclamação são
utilizados como instrumentos para a solução dos Conflitos Setoriais.
Além da referida modalidade acima, a Superintendência de Competição (SCP), por
intermédio da sua Gerência de Monitoramento das Relações entre Prestadoras, coordena os
procedimentos de resolução de Conflitos Intersetoriais73 e procedimentos de Arbitragem74. A
Tabela 27 apresenta o quantitativo de Procedimentos de Soluções de Conflitos de Competição
iniciados e concluídos por tipo em 2017, bem como o Indicador de Eficiência.
Tabela 27 – Procedimentos e Taxa de Eficiência de Resolução de Conflitos de Competição – 2017.
Tipo de procedimento
Apresentados

Concluídos
em 2ª
Instância
7

Taxa de
Eficiência
(%)

Conflitos Setoriais

18

Concluídos
em 1ª
Instância
39

Conflitos Intersetoriais

60

45

4

81,7

Comissão de Arbitragem

10

3

0

30,0

Total

88

87

11

111,4

255,6

Fonte: Anatel / SCP.

O principal destaque positivo está na eficiência da solução dos conflitos setoriais, em
que a Agência conseguiu superar em quantidade de conclusão a quantidade de conflitos
submetidos à sua apreciação (255,6%). Desse modo, o regulador diminui o “passivo” de
procedimentos em trâmite, permitindo atuação ainda mais qualitativa sobre as demandas.
Os conflitos intersetoriais também tiveram eficiência muito positiva em 2017 (81,7%),
que se ressalta ainda mais ao se considerar que tais conflitos envolvem representantes dos
setores de telecomunicações e de energia elétrica. O esforço conjunto e cooperação na
administração pública revelam o seu ganho em resultados como esses.
Por fim, no caso de Comissão de Arbitragem, concluíram-se três processos de dez
instaurados ao longo do ano de 2017. Um resultado a princípio baixo, mas natural em razão do
tempo de apreciação e conclusão de trabalho que um procedimento do tipo requer.
Tabela 28 – Eficiência de Resolução de Conflitos

Taxa de Eficiência de Resolução de Conflitos de Competição
2016

2017

85,7%

111,4%

O resultado total revela alta eficiência por parte da Anatel 111,4% de conclusão dos
procedimentos de soluções conflito de competição em 2017. Comparando-se com o ano de
2016, quando esse resultado foi de 85,7%, percebe-se relevante progresso na atuação da
Anatel (Tabela 28).
Outra constatação dessa eficiência está na baixa recorribilidade das decisões à 2ª
instância, apenas 11 de um total de 98 concluídas em 2017. Consequentemente, mesmo que
na maioria dos casos haja um regulado “vencedor” e outro “perdedor” no julgamento do

72

Aprovado pela Resolução n. 612, de 29/04/2016, artigos 92 a 102.
Previstos nas Resoluções Conjuntas (Aneel, Anatel e ANP) n. 1/1999, n. 2/2001 e n.4/2014.
74
Previsto no Anexo III do Regulamento de Interconexão, aprovado pela Resolução n. 410, de 11/07/2005.
73
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conflito, de modo em geral, não há indícios de insatisfação com a atuação da Anatel, pois os
recursos administrativos são mínimos.
A confirmação, portanto, desses indícios poderá ser efetivada com a aplicação e os
resultados da pesquisa de satisfação dos serviços prestados pela Anatel, afinal a avaliação é
sempre necessária a qualquer processo e gestão, por melhores que sejam os resultados
objetivos que venham a demonstrar. É a importância da cultura avaliativa e a busca
permanente pela excelência, valores que permeiam as melhores organizações públicas e
privadas.
As evidências positivas da gestão desse processo interno da Anatel já foram
demostradas tanto no resultado desse indicador, quanto no contexto de reconhecimento da
atitude das próprias empresas reguladas. Em eventuais situações conflituosas com outras
concorrentes, que seja necessária a formalização de litígio, as empresas buscam dirimir tais
querelas junto à Anatel, com a mediação desta, ao invés de recorrerem aos tribunais judiciais
brasileiros75. Tal prevalência de solução de conflito coopera inclusive para a eficiência de todo
o Estado e esta é a finalidade que deve ser buscada por todas as demais áreas da Anatel.

75

FARACO, A. D.; PEREIRA NETO; COUTINHO , 2014 - “No que tange às poucas ações sobre questões estruturais, notamos certa
dificuldade de atuação do Poder Judiciário em virtude da elevada complexidade técnica dos temas. (…) A pesquisa também
identificou certa deferência do Poder Judiciário à Anatel, constatável especialmente pelo número de decisões finais que
reverteram liminares contrárias à agência. Isso também pode ser fruto da elevada complexidade técnica dos litígios contra a
agência.”
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4.3 – Análise da Perspectiva Cliente
A perspectiva do cliente tem relação intrínseca junto ao regulador e deve ser
considerada em dois eixos principais, a saber: o do cliente direto dos serviços prestados pela
Anatel; e o do mercado regulado. Os aspectos sob o primeiro eixo foram tratados no Capítulo
1, com cunho mais metodológico, descrevendo a concepção e publicação da Carta de Serviços,
as Manifestações sobre os Serviços da Agência e o Desenho da Pesquisa de Satisfação com os
Serviços Prestados pela Anatel, bem como a integração à Plataforma de Cidadania Digital.
Estima-se para o segundo semestre de 2018 um Relatório Ad Hoc sobre a Carta de Serviços, os
resultados da pesquisa e demais informações. Já os aspectos relacionados ao segundo eixo,
serão abordados nesta seção.
Essa dimensão do BSC busca aferir fatores relacionados ao público-alvo da instituição,
os usuários dos serviços de telecomunicações prestados pelas empresas, de maneira a
fornecer informações aos gestores da Anatel e às Operadoras que orientem, como aborda
Niven (2005), o desenvolvimento de motivadores de desempenho. Esses motivadores
conduzem à melhoria dos indicadores de resultado, até mesmo dos indicadores de tendência
(o que guia o desempenho para o resultado) que deverão, espera-se, ser aferidos no nível
tático e operacional, sobretudo neste último. Assim, podem apontar a razão pela qual, ainda
de acordo com Niven (2005), saber o porquê do incremento em satisfação do cliente.
Qual fato está determinando o aumento na satisfação? Se as reclamações entram em
declínio no call center da Anatel, qual a causa concreta? Daí a importância de termos
indicadores de tendência e de resultados e que saibamos e seja possível promover o
cruzamento entre eles.
Nessa perspectiva, o cruzamento de dados é procedimento fundamental no modelo
estratégico do BSC. Para tanto seria necessário que os gestores dessa perspectiva, no
Regulador brasileiro, dessem conta de identificar no mínimo três pontos de controle, a saber:
1. Excelência operacional – os nossos regulamentos dão a chance às
empresas de fazerem escolhas para se manterem na dianteira da
concorrência? Há pouca oferta de serviços? Conveniência – quais
investimentos estão sendo cortados e que poderiam agregar valor ao
cliente? As queixas representam uma prova da conveniência da medida?
2. Medidas de Liderança de Produtos – Indicadores de marketing de
relacionamento e de funcionalidade.
3. Medidas para a proximidade da clientela – dados dos clientes, soluções
oferecidas, penetração, conhecimento do perfil do cliente, entre outros.
Nessa perspectiva do Cliente, a combinação de métricas como fatia de mercado,
ARPU, lealdade, retenção, migração e satisfação são importantes para que se tenha a real
dimensão do mercado pela parte do regulador.
ü Desempenho Operacional
A Anatel acompanha permanentemente a qualidade operacional nos serviços: Serviço
Comunicação Multimídia (SCM), Serviço Móvel Pessoal (SMP), Serviço de Televisão por
Assinatura (TV) e Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC), por meio de indicadores de
desempenho das Empresas outorgadas para sua prestação.
Para os quatro serviços, foram constituídos e definidos indicadores e estabelecidas
metas a serem alcançadas pelas prestadoras mensalmente, considerando sua área de
numeração ou de atuação. No caso de a empresa não alcançar a meta estabelecida para cada
área, a Anatel instaura procedimentos de averiguação de descumprimento e controle das
obrigações, sendo que sanções podem ser aplicadas.
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Indicadores C1 – Taxas de Desempenho Operacional
Perspectiva: Cliente

Número da Medida: C1

Responsável: Superintendência de Controle de Obrigações

Mapa estratégico / Objetivo:
1.1. Promover a ampliação do acesso e o uso dos serviços com qualidade e preços adequados.
1.2 – Estimular a competição e a sustentabilidade do setor.
1.4 – Promover a disseminação de dados e informações setoriais.
Descrição: Taxas de Desempenho Operacional.
Dimensão do Mapa Estratégico:
Resultado

Resultado/Tendência: Resultado

Frequência: Semestral

Tipo de Unidade: Percentual

Polaridade: Positiva

Fórmula: Os indicadores, bem como seus respectivos métodos de coleta e cálculo, estão definidos nos Regulamentos de Gestão da Qualidade dos
Serviços (RGQ): SCM, aprovado pela Resolução n. 574, de 28/10/2011; SMP, aprovado pela Resolução n. 575, de 28/10/2011; PGMQ-TV, aprovado
pela Resolução n. 411, de 14/07/2005; STFC, aprovado pela Resolução n. 605, de 26/12/2012; e no Plano Geral de Metas de Qualidade para os
Serviços de Televisão por Assinatura (PGMQ-TV), aprovado pela Resolução n. 411, de 14/07/2005.
Fonte de Dados: Anatel. http://www.anatel.gov.br/dados/controle-de-qualidade

Reiteram-se comentários metodológicos que se fazem pertinentes ao se analisarem os
resultados de indicadores operacionais. Para cada indicador, há uma meta. Por serviço e para
cada Operadora / Unidade da Federação (UF) / Área do Código Nacional (CN) ou Área da UF
(como “caso” ou linha da base de dados), verifica-se o cumprimento dessas metas, ou seja, se
o “critério” estabelecido externamente foi atendido. Criam-se agregados a depender do
interesse da análise e calcula-se o percentual dos “casos” que alcançaram a meta.
Embora os relatórios da Anatel que tratam dos resultados dos indicadores de
Desempenho de 2016 76 (ANATEL, 2017a, 2017b, 2017c, 2017d) falem geralmente de
“percentual de indicadores com cumprimento de metas”, seria mais apropriado falar em
percentual de casos ou de agregados “Operadora / UF/ Área do CN ou Área da UF” que
atenderam ao critério estabelecido para cada indicador de cada serviço. O que se espera ao
analisar os resultados? Que todos os casos ou todos os agregados tenham atendido os critérios
de todos os indicadores, afinal para cada indicador há previamente um mínimo estabelecido.
o

SCM

Para o SCM, a Anatel definiu 14 indicadores de desempenho operacional,77 cujos
nomes, descrições e metas são apresentados na Tabela 29. Esses são agrupados em grupos de
indicadores de Reação, Rede e Atendimento.

76

Em 06/06/2018, os Relatórios de Indicadores de Desempenho Operacional com os resultados de 2017 ainda não estavam
disponíveis para download em http://www.anatel.gov.br/dados/controle-de-qualidade/. Cabe ressaltar, no entanto, que os
resultados de 2017 para os quatro serviços, mesmo que de forma sintética, estavam disponíveis no corpo dessa mesma página da
internet, mesmo que não em formato de relatório em pdf. Além de estarem disponíveis as planilhas com os microdados de
cumprimento de metas para todos os agregados “Operadora / Unidade da Federação / Área do CN ou Área da UF”.
77
Regulamento de Gestão da Qualidade - RGQ-SCM (Resolução n. 574/2011).
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Tabela 29 – Indicadores de Desempenho Operacional – SCM.

Dos indicadores válidos para SCM, os que apresentaram maior percentual de alcance
de critérios estabelecidos, considerando todos os casos válidos das bases mensais de 2017,
compostas por Operadora / UF / CN, foram os de Rede SCM7, “Variação de latência”, que
mede a variação do atraso na transmissão de pacotes sequenciais de dados; e o SCM9 “Taxa
de disponibilidade”, que mede o tempo em que a rede da prestadora opera sem interrupção
ou degradação do serviço (Figura 18).

Figura 18 – Resultados dos Indicadores de Desempenho Operacional – SCM – Jan-dez/2017. Fonte: Anatel78

Se analisarmos os indicadores de modo geral, verificamos vários deles se
posicionaram, em 2017, distantes de um percentual razoável de cumprimento de metas.
Destaques, por exemplo, para SCM10 “Taxa de Atendimento pelo Atendente em Sistemas de
Autoatendimento” e SCM13 “Taxa de Tempo de Reparo”. No Brasil, considerando todas as
Operadoras, conjuntamente, há muitos agregados em que os critérios estabelecidos pela
78

Disponível em http://www.anatel.gov.br/dados/controle-de-qualidade/controle-banda-larga. Acesso em 11/6/2018.
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Anatel não estão sendo cumpridos, cabendo maior atenção às causas desses motivos.
Questiona-se, inclusive, se não seria objeto de fiscalização por parte do Regulador e quais
ações a Anatel tem desenvolvido para maximizar o alcance das metas por parte das
operadoras. A Tabela 30 apresenta a evolução das medidas dos indicadores de SCM nos
últimos três anos.
Tabela 30 – Desempenho Operacional – SMP – 2015-2017

Percebe-se que, ainda utilizando exemplo de atendimento, historicamente poucos
são os avanços no atendimento às metas estabelecidas pela Anatel. Em alguns casos como o
SCM10 “Taxa de Atendimento pelo Atendente em Sistemas de Autoatendimento”, o número
de agregados com alcance de meta no que tangem as “Chamadas atendidas pelas telefonistas
em até 20 seg” teve queda substancial e persistente nos últimos três anos. Tais fatos se devem
aos indicadores serem pouco calibrados, com ponto de corte inapropriado ou não refletindo a
realidade? Ou o Regulador deveria aprimorar a sua capacidade de enforcement para correção
de conduta das operadoras?
Ainda para os indicadores do grupo “Atendimento”. Embora verifiquemos que há
uma tendência à manutenção ou mesmo melhoria para alguns deles, observamos,
anteriormente, na Figura 18, que ainda encontramos uma série de operadoras em áreas
geográficas que não estão cumprindo os critérios estabelecidos. Mapear tais áreas permitirão
ações de fiscalização e de intervenção mais eficazes por parte da Anatel.
Levanta-se a questão se tais descumprimentos são generalizados ou localizados e, se
concentrados em determinadas regiões, qual o perfil dessas em termo de competição e de
nível socioeconômico. Alguns achados que trazem luz a esses questionamentos foram obtidos
por meio do estudo “Modelo multivariado de análise de indicadores”, publicado como
relatório Ad Hoc pela Ouvidoria da Anatel (2017e), que será retomado na seção que apresenta
cruzamentos entre indicadores e entre perspectivas do plano estratégico.
Retomando-se a Tabela 30, é importante notar que para os indicadores SCM4 a
SCM7, de rede, houve queda no cumprimento de metas de 2016 a 2017. Por sua vez, as taxas
de perda de pacotes (SCM8) e de disponibilidade (SCM9) vêm melhorando ano a ano.
Acontece que o percentual de cumprimento do SCM8 ainda é muito baixo (52,6%).
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Quanto ao SCM1 “Taxa de reclamações” e SCM3 “Taxa de reclamações reabertas na
prestadora”, Grupo Reação, já se observa um número cada vez maior de agregados com
alcance dos critérios estabelecidos pela Agência de 2015 a 2017. No entanto, não podemos
deixar de questionar os motivos que, em 2017, há ainda 28% de Operadora / UF que não
cumpriram as metas estabelecidas para esse indicador.
Cabe um adendo relevante. A Anatel considera, não só para SCM, mas para os
demais serviços, que “Reação” é componente do conjunto de indicadores de desempenho
operacional, estes que consideramos relacionados à qualidade objetiva dos serviços. Com
exceção dos indicadores do grupo “Reação”, os demais referem-se a rede, conexão e
atendimento, ou seja, relacionados à qualidade objetiva. “Reação”, por sua vez, é um
construto de natureza diferente, que não é componente da qualidade do serviço, mas é
consequente desta. Quando os indicadores são trabalhados individualmente, pode-se emitir
resultados para reação e qualidade objetiva, separadamente. No entanto, para a proposição
de um futuro índice de qualidade, que englobaria um conjunto de indicadores, recomenda-se
fortemente a separação de variáveis de naturezas distintas como essas.
Com o mesmo direcionamento, entre as contribuições que a Ouvidoria apresentou à
Proposta de Novo Regulamento de qualidade dos Serviços de Telecomunicações (RQUAL)79,
sugeriu-se a exclusão do indicador IND1 “Reclamações na Anatel” do rol de componentes do
Índice de Qualidade de Serviços (IQS) proposto, já que possui natureza diferenciada dos
demais, no caso mais relacionados à rede. Para a proposta do novo RQUAL, sob um paradigma
de qualidade e satisfação ancorado na literatura e sintetizado pela sequência Qualidade
Objetiva –> Expectativa –> Qualidade Percebida –> Satisfação –> Reação –> Lealdade,
recomendou-se que reação:
[...] refere-se a um construto que logicamente é predito pela satisfação e
não preditor de qualidade percebida. Sugere-se a separação entre os
construtos Reação e QoS. Recomenda-se a não inserção de indicadores
relacionados a reclamações juntamente com os indicadores técnicos.
Recomenda-se a separação entre os construtos qualidade de serviço,
qualidade percebida, satisfação e reação. Que cada um seja avaliado por
meio de índices de naturezas independentes, mas que se relacionam, como
previsto teoricamente, e validado para o contexto da Anatel e do Setor.”
(Contribuições da Ouvidoria da Anatel à Proposta de Novo Regulamento de
Qualidade dos Serviços de Telecomunicações – RQUAL, p. 14-15)

Tais considerações são aplicadas aos demais serviços, pois o que está em jogo é que
o construto qualidade objetiva se difere do construto reação. Importante também referenciar
o estudo “Modelo multivariado de análise de indicadores”, publicado como Relatório Ad Hoc
pela Ouvidoria da Anatel (2017e). De forma sintética, buscou-se validar, por análises fatoriais,
o construto qualidade objetiva com os indicadores operacionais de SCM, reunindo
informações dos grupos “Atendimento” e “Reação”, sem sucesso. Evidenciou-se que,
efetivamente, trata-se de dois construtos diferentes e assim foram tratados no estudo
supracitado.
o SMP
Para o SMP, 14 indicadores de desempenho operacional foram desenvolvidos80,
cujos nomes, descrições e metas são apresentados na Tabela 31. Esses são agrupados em
indicadores de rede, reação do usuário, conexão de dados e atendimento.
79

Processo 53500.006207/2015-16; Memorando nº 16/2018/SEI/OV ao Conselho Diretor da Anatel disponível em SEI nº 2617988;
Anexo: “Contribuições da Ouvidoria da Anatel à Proposta de Novo Regulamento de Qualidade dos Serviços de Telecomunicações
(RQUAL)” disponível em SEI nº 2618145; em 13/04/2018.
80
Regulamento de Gestão da Qualidade – RGQ-SMP (Resolução nº 575/2011).
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Tabela 31 – Indicadores de Desempenho Operacional – SMP

Tendo em vista os indicadores válidos para SMP, os que apresentaram maior
percentual de alcance de critérios estabelecidos, considerando todos os casos válidos das
bases mensais de 2017 compostas por Operadora / UF / CN, foram: o SMP9 “taxa de queda
das conexões de dados” e o SMP8 “taxa de conexão de dados”, ambos do Grupo “Conexão de
Dados” (Figura 19).

Figura 19 – Resultados dos Indicadores de Desempenho Operacional – SMP – jan-dez/2017. Fonte: Anatel81

81

Disponível em: <http://www.anatel.gov.br/dados/controle-de-qualidade/controle-banda-larga>. Acesso em: 11 jun. 2018.
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Os indicadores SMP4 “Taxa de completamento de chamadas”, referente à Rede, e
SMP12 “Taxa de atendimento pelo atendente em sistemas de autoatendimento”, do grupo
atendimento, foram os que apresentaram maiores quantitativos de casos, no Brasil, de não
alcance dos critérios estabelecidos. Questiona-se se isso é decorrente impropriedade do
indicador, pouco calibrado, desatualizado ou que apresenta critérios irreais, ou se decorre da
falta de iniciativa das operadoras em corrigir tais distorções nos resultados e da Anatel em
cobrar melhoria de desempenho das mesmas. Aproveitando o ensejo, dentre as contribuições
que a Ouvidoria apresentou à Proposta de Novo Regulamento de qualidade dos Serviços de
Telecomunicações (RQUAL), colocou-se como fundamental a realização de testes de validação
teórica e empírica dos novos indicadores para que seus resultados apresentem alta validade e
precisão para tomada de decisões de regulação.
A Tabela 32 apresenta a evolução das medidas dos indicadores de SMP nos últimos
três anos, utilizando-se os mesmos critérios.
Tabela 32 – Desempenho Operacional – SMP – 2015-2017

Sobre os indicadores do grupo Rede, com exceção do SMP3 “Taxa de completamento
de chamadas para o centro de atendimento telefônico”, que apresentou queda no percentual
de alcance de metas, de 2016 para 2017, os demais vêm consolidando evolução positiva
sistemática entre os anos.
Quanto à conexão de dados, observou-se redução no número de agregados que não
atenderam aos critérios estabelecidos para Taxa de Queda das Conexões de Dados, Garantia
de Taxa de Transmissão Instantânea Contratada, Garantia de Taxa de Transmissão Média
Contratada, respectivamente, SMP9, SMP10 e SMP11.
Quanto ao atendimento, é importante a Anatel verificar os motivos de queda
substancial quanto ao cumprimento da meta do SMP14 “Taxa de Atendimento Pessoal ao
Usuário”, que trata do percentual de atendimentos presenciais realizados em até 30 min.
Quanto ao SMP1 “Taxa de reclamações”, Grupo Reação, de 2015 a 2017, observou-se
diminuição no alcance dos critérios estabelecidos para o indicador (<= 1%), cabendo mais
atenção ainda da Agência quanto aos motivos que tem levado as prestadoras a decair em seus
resultados, que apresentam relação direta com as reclamações dos usuários do SMP.
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o

STFC

Para o STFC, a Anatel definiu 16 indicadores de desempenho operacional82, cujos
nomes, descrições e metas são apresentados na Tabela 33. Esses são agrupados nos grupos
rede, reação do usuário, conexão de dados e atendimento.
Tabela 33 – Indicadores de Desempenho Operacional –STFC

Dos indicadores válidos para STFC, os que apresentaram maior percentual de alcance
de critérios estabelecidos, considerando todos os casos válidos das bases mensais de 2017

82

Regulamento de Gestão da Qualidade – RGQ-STFC (Resolução nº 605/2012).
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compostas por Operadora / UF / CN, foram o TEP e TEP2, ambos referentes ao número de
solicitações de reparo de TUP/TAP (Figura 20).

Figura 20 – Resultados dos Indicadores de Desempenho Operacional – STFC – Jan-dez/2017 – Fonte: Anatel83

Os indicadores de atendimento, por sua vez, apresentam percentuais de alcance de
metas muito baixo. Os à Rede apresentam resultados acima dos 85% de cumprimento de
metas, com exceção de OKI “Taxa de completamento de chamadas LDI terminadas” que
apresentou em 2017 resultados muito baixos. A Tabela 34 apresenta a evolução das medidas
dos indicadores de STFC nos últimos três anos. Perceba que o indicador OKI vem ao longo do
tempo diminuindo substancialmente o nível de cumprimento do critério.
Tabela 34 – Desempenho
mp
Operacional
Op
– STFC – 2015-2017

83

Disponível em http://www.anatel.gov.br/dados/controle-de-qualidade/telefonia-fixa-controle. Acesso em 11/jun/2018.
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Os resultados dos indicadores do grupo Reação, de modo geral, mantiveram-se ou
melhoraram no ano de 2015 a 2017, mas os resultados referentes a atendimento foram, em
sua maioria, piores em 2017. Especificamente, para os três anos, a taxa de atendimento de
reparo de TUP/TAP instalados em localidades atendidas exclusivamente por acesso coletivo
situado a distância superior a 30 km de uma localidade com acessos individuais do STFC (ARD)
foi nula.
o

TV por Assinatura

Para o serviço de TV por assinatura (DTH, MMDS, SeAC, TVA e TVC), a Anatel definiu
10 indicadores,84 cujos nomes, descrições e metas são apresentados na Tabela 35. Esses são
agrupados em grupos de Qualidade, Atendimento, Emissão de Documento de Cobrança e
Continuidade do Serviço.
Tabela 35 – Indicadores de Desempenho Operacional – TV por assinatura

84

Plano Geral de Metas de Qualidade – PGMQ (Resolução nº 411/2015).
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Dos indicadores válidos para TV por assinatura, os que apresentaram maior
percentual de alcance de critérios estabelecidos, considerando todos os casos válidos das
bases mensais de 2017, por área geográfica definida na regulamentação e para os 10 maiores
grupos do setor, foram: o ICCo “Índice de Cessação de Cobrança”, referente ao grupo
Qualidade; e IITS, “Índice de Interrupções Solucionadas” (Figura 21), ambas em torno de 99%.

Figura 21 – Resultados dos Indicadores de Desempenho Operacional – TV por Assinatura – Jan-dez/2017

Em 2017, os indicadores com menor percentual de cumprimento de metas referemse ao índice de ligações atendidas, que envolve as chamadas atendidas pelas telefonistas em
até 20 seg, em cada período de maior movimento. A tabela apresenta a evolução das medidas
dos indicadores de TV por assinatura nos últimos três anos.
Tabela 36 – Desempenho Operacional – TV por assinatura – 2015-2017

(*) Nove maiores grupos do setor. (**) Dez maiores grupos do setor.

Se de 2015 para 2016, observou-se queda no indicador cobrança, em 2017,
percebeu-se um maior número de agregados com alcance de metas. No entanto, cabe
ressaltar que, ainda, 16% desses resultados não alcançaram o critério estabelecido para o
indicador.
Quase todos os indicadores de atendimento, com exceção do IAP, sofreram queda de
2016 para 2017, o que merece atenção da Anatel. Diversas foram as áreas geográficas onde os
índices de correspondências respondidas, de chamadas completadas e de ligações atendidas
não atendem aos critérios estabelecidos.
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ü

Qualidade e Satisfação

Como já analisado e registrado pela Ouvidoria por meio de informes e de relatórios e
apresentado por meio de contribuições à proposta de novo Regulamento de Qualidade dos
Serviços de Telecomunicações (RQUAL) 85, defendemos que a “Pesquisa de Satisfação e de
Qualidade Percebida dos Usuários de Telecomunicações” seja reformulada sobre uma base
teórica sólida; com apresentação de evidências de validade e de fidedignidade para que
decisões sejam tomadas por parte dos gestores com maior eficácia.
Inclusive, ampliando o entendimento da crítica ao estabelecimento dos indicadores
estratégicos e à gestão do Regulador sobre aquele relativo à Satisfação do Usuário dos
Serviços de Telecomunicações, eleito no escopo da proposta do Planejamento da Anatel, a
Ouvidoria86 apreciou e recomendou ao Conselho Diretor:
5. [...] discordamos que já seja um índice "maduro" no âmbito da Anatel. Esta
Ouvidoria também fez uma análise específica quanto ao mesmo, sua
fundamentação teórica e forma de aferição. As conclusões evidenciam a falta de
validade na Pesquisa de Qualidade Percebida e de Satisfação do Consumidor que é
realizada atualmente pela Anatel por lhe faltar um Modelo Teórico que lhe
sustente. [...]
6. Considerando que essas conclusões sobre a Pesquisa de Qualidade Percebida do
Consumidor resultam no Indicador Estratégico de Satisfação do Consumidor,
entendemos que o mesmo estaria, desde já comprometido em sua validade pelo
mesmo vício de origem da Pesquisa, ao que, portanto, reiteramos o teor da Nota
Técnica 01/2016/OV (1031023) e do Informe n. 1/2017/SEI/OV (1167095),
enviados a este Colegiado, sem que tenha havido resposta ao mesmo até o
presente momento.
7. Vale acrescentar que no escopo do novo Regulamento de Qualidade dos Serviços
de Telecomunicações (RQUAL), em trâmite nesse Conselho sob o SEI n.
53500.006207/2015-16, torna-se oportuno o momento de revisão e construção de
gestão da qualidade baseada em modelo teórico consistente e válido ao que se
propõe, especialmente quanto aos construtos de Qualidade Percebida e de
Satisfação do Consumidor.

A terceira edição da Pesquisa realizada em 201787 não se modificou em comparação
às edições anteriores, conforme pode ser observado em relatórios da Anatel88. Os documentos
publicados pela Agência, da mesma forma que em relação aos anos anteriores, não
apresentam o alicerce teórico, ou seja, um paradigma de satisfação em que os construtos
qualidade percebida e satisfação pudessem ser definidos, caracterizados e relacionados. Não
apresentam, tampouco, evidências de validade e de fidedignidade que podemos efetivamente
utilizar para tomar decisões de gestão. Cabe à Anatel apresentar essas evidências.
O Sistema de Indicadores da Ouvidoria contempla os indicadores C2 – Escores
fatoriais de qualidade percebida pelos usuários dos serviços de telecomunicações e C3 –
Escores fatoriais de satisfação dos usuários dos serviços de telecomunicações. Importantes
medidas que permitiriam uma análise mais completa da atuação da Anatel sob o enfoque do
BSC.

85
Nota Técnica 01/2016/OV (Ouvidoria da Anatel, 2016b; SEI nº 1031023); Informe nº 1/2017/SEI/OV (Ouvidoria da Anatel,
2017b; SEI nº 1167095); Relatório da Ouvidoria – 2017 (Ouvidoria da Anatel, 2017f; SEI nº 1775713); Anexo (SEI 2618145) ao
Memorando n. 16/2018/SEI/OV (SEI 2617988).
86
Memorando-Circular nº 15/2017/SEI/OV; SEI nº 1958499).
87
Resolução nº 654, de 13 de julho de 2015.
88
Relatórios da Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida 2017 (SCM; SMP pré-pago; SMP pós-pago; STFC; SeAC) e Relatório
Analítico disponíveis no Processo SEI nº 53500.009116/2018-77.
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Indicador C2 – Escores fatoriais de qualidade percebida pelos usuários dos serviços de
telecomunicações
Perspectiva: Cliente

Número da Medida: C2
Responsável: Superintendência de Relações com os Consumidores (SRC)
Objetivos: 1.1 – Promover a ampliação do acesso e o uso dos serviços, com qualidade e preços adequados.
Dimensão do Mapa Estratégico:
1.2 – Estimular a competição e a sustentabilidade do setor.
Resultado
1.3 – Promover a satisfação dos consumidores.
1.4 – Promover a disseminação de dados e informações setoriais.
Descrição: Escores fatoriais de Qualidade Percebida pelos usuários aos serviços de telecomunicações. Fatores avaliados: Atendimento telefônico,
Canais de atendimento, Capacidade de Resolução, Cobrança, Funcionamento, Oferta e contratação, Recarga, Reparo e instalação.
Resultado/Tendência: Tendência

Frequência: Anual

Tipo de Unidade: Unidades de escalas fatoriais

Polaridade: Positiva

Fórmula: Médias das respostas aos itens de cada fator avaliado de cada uma das escalas: SMP-Pós-pago; SMP-Pré-pago; SCM; SeAC (TV por
assinatura); STFC
Fonte de Dados: Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida 2017. Disponível em <http://www.anatel.gov.br/consumidor/index.php/pesquisade-satisfacao-e-qualidade/2017> . Importante considerar as ressalvas e as sugestões contidas no Informe 1/2017 da Ouvidoria “Análise técnica do
“Questionário Serviço Móvel Pessoal Pós Pago – SMP” da “Pesquisa para Aferição do Grau de Satisfação e da Qualidade Percebida Junto aos
Usuários de Serviços de Telecomunicações” (Processo SEI 53500030250/2016-75 ; Informe 1: 1167095).

Indicador C3 – Escores fatoriais de satisfação dos usuários dos serviços de telecomunicações
Perspectiva: Cliente
Dimensão do Mapa Estratégico:
Resultado

Número da Medida: C3
Responsável: Superintendência de Relações com os Consumidores (SRC)
Objetivos: 1.1 – Promover a ampliação do acesso e o uso dos serviços, com qualidade e preços adequados.
1.2 – Estimular a competição e a sustentabilidade do setor.
1.3 – Promover a satisfação dos consumidores.
1.4 – Promover a disseminação de dados e informações setoriais.

Descrição: Escores fatoriais de satisfação dos usuários dos serviços de telecomunicações.
Resultado/Tendência: Resultado

Frequência: Anual

Tipo de Unidade: Unidades de escalas fatoriais

Polaridade: Positiva

Fórmula: Médias das respostas ao item "Satisfação" contido em cada uma das escalas: SMP-Pós; SMP-Pré; SCM; SeAC (Tv por assinatura); STFC
Fonte de Dados: Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida 2017. Disponível em <http://www.anatel.gov.br/consumidor/index.php/pesquisade-satisfacao-e-qualidade/2017> . O Informe 1/2017 da Ouvidoria “Análise técnica do “Questionário Serviço Móvel Pessoal Pós Pago – SMP” da
“Pesquisa para Aferição do Grau de Satisfação e da Qualidade Percebida Junto aos Usuários de Serviços de Telecomunicações” (Processo SEI
53500030250/2016-75 ; Informe 1: 1167095) conclui que atualmente a ANATEL não conta efetivamente com uma pesquisa de satisfação com o
usuário e sugere sua construção à luz de um modelo teórico que a suporte. A ANATEL avalia satisfação hoje exclusivamente com um item nos
questionários e sem um modelo teórico.

Se no Relatório da Ouvidoria de 2017, os resultados da pesquisa foram apresentados,
com pedido de cautela em sua interpretação, adota-se, para este Relatório da Ouvidoria de
2018, a posição que os dados da “Pesquisa para Aferição do Grau de Satisfação e da Qualidade
Percebida Junto aos Usuários de Serviços de Telecomunicações” não serão apresentados, nem
utilizados para nossa análise crítica, pois lhes falta validade conceitual e metodológica,
conforme já apresentados.
É com pesar assumir que a Ouvidoria não poderá contar com resultados desses
importantes construtos relacionados à perspectiva cliente, em função dos problemas relatados
reitaradamente e pela insistência da Anatel em manter a frágil estrutura da pesquisa,
desconsiderando todas as recomendações da Ouvidoria. Fica aqui o alerta, novamente: é
bastante provável que a Agência esteja tomando decisões de gestão equivocadas com bases
nos resultados obtidos por meio da pesquisa.
ü Atendimento aos Consumidores
Indicador C4 – Índice de Reclamações – Operadoras (Sistema Focus)
Perspectiva: Cliente

Número da Medida: C4

Responsável: Superintendência de Relações com os Consumidores (SRC)

Dimensão do Mapa Estratégico:
Objetivos: 1.2 – Estimular a competição e a sustentabilidade do setor.
Resultado
1.3 – Promover a satisfação dos consumidores.
Nome/Descrição: Índice de reclamações em face dos serviços prestados pelas Operadoras (Focus).
Resultado/Tendência: Tendência

Frequência: Trimestral

Tipo de Unidade: Unidade da escala

Polaridade: Negativa

Fórmula: Índice de Reclamações = Número de reclamações/mês por 1.000 acessos. Em períodos superiores a 1 mês, utiliza-se a média dos índices
mensais. Não considera reclamações canceladas. Nos casos em que a base de acesso ainda não foi atualizada nos bancos de dados da Anatel, utilizase o último número disponível (defasagem média de 2 meses). No cálculo do número de atendimentos, são considerados os registros cancelados.
Fonte de Dados: Superintendência de Relações com os Consumidores (SRC). Sistema Focus.

De modo geral, constata-se queda nas reclamações dos consumidores em face dos
serviços prestados pelas Operadoras e registradas junto ao FOCUS (Sistema que permite
registros de todas as solicitações dos cidadãos junto à Anatel), no período 2015 a 2017 (Tabela
37).
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Tabela 37 – Índice de Reclamação – Empresas (Sistema Focus) – Serviço – 2015-2017

Fonte: Anatel / SRC. Boletim do Atendimento Dezembro 2017. Extração 24/01/2018.

No entanto, não se pode atribuir necessariamente a queda no índice de reclamações
junto à Anatel em razão de uma melhoria na eficiência das operadoras, decorrente de ações
do regulador, por mais que seja isso o desejável. Fatores como conjuntura macrossocial e
econômica do País, sobretudo o agravamento dos índices de inflação e desemprego, podem
afetar diretamente tais índices, além de outras variáveis situacionais, como a redução no
número de acessos em determinados serviços; a diminuição da capacidade de registro de
atendimentos pela empresa contratada para o “Call Center”, a mudança de comportamento
dos indivíduos ou mesmo de preferência de uso entre as modalidades dos serviços etc.
É fato que o orçamento define prioridades de compras e, assim, postula-se,
novamente, que a queda da reclamação sobre a prestação de serviços na Agência pode ser sim
decorrente de variáveis conjunturais com essas características de mercado. Sugere-se que a
Anatel busque pesquisar, estudar e informar as causas que levam a essa variação, usando, se
possível, modelagem de dados.
ü Defesa dos Direitos dos Usuários de Serviços de Telecomunicações
O Comitê de Defesa dos Usuários de Serviços de Telecomunicações (CDUST) tem por
objetivo assessorar e subsidiar o Conselho Diretor da Anatel em assuntos relacionados à
defesa e à proteção dos direitos dos usuários de serviços de telecomunicações. Ele é formado
por 16 membros efetivos, distribuídos entre representantes da Anatel, de instituições públicas
e privadas e de usuários de telecomunicações ou entidades de defesa do consumidor, públicas
ou privadas, sem fins lucrativos. A composição e funcionamento do Comitê, bem como as
atividades de seus membros são regulamentados por meio de seu Regimento Interno89. Em
2017, observaram-se registro de quatro reuniões ordinárias, cujos principais temas discutidos
e deliberados são explorados nessa seção.
Indicador C5 – Descrição de temas abordados e da reação dos Usuários de Serviços de
Telecomunicações manifesta por meio do Comitê de Defesa Dos Usuários Dos Serviços de
Telecomunicações – CDUST.
Perspectiva: Cliente
Número da Medida: C5
Responsável: Comitês diversos
Dimensão do Mapa Estratégico:
Objetivos: 1.2 – Estimular a competição e a sustentabilidade do setor.
Resultado
1.3 – Promover a satisfação dos consumidores.
Descrição: Descrição de temas abordados e da reação dos consumidores manifesta por meio do Comitê de Defesa dos Usuários dos Serviços de
Telecomunicações.
Resultado/Tendência: Tendência

Frequência: Semestral

Tipo de Unidade: relatórios/atas de reuniões

Fórmula: Categorias dos principais temas tratados nas reuniões (Qualitativo).
Fonte de Dados: Atas das reuniões do CDUST realizadas em 2017 (documentos SEI n. 347096, n. 347414 e n. 347749).

89

Aprovado pela Resolução n. 650/2015.

Polaridade: Neutra
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o

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2017 DO CDUST

Perspectivas da Anatel para o ano de 2017 (Novo marco regulatório, agenda
regulatória, entre outros)
Dentre as perspectivas da Anatel para 2017, o regulamento de gestão de qualidade,
os regulamentos de atacado e a revisão do regulamento de outorga e de licenciamento foram
temas destacados na agenda. Abordou-se o novo marco regulatório, de modo que a Anatel e o
MCTIC estabeleceriam os recursos necessários para a implantação de políticas públicas.
Decidiu-se que o decreto do Plano Geral de Outorgas (PGO) traria as diretrizes do
Executivo sobre os projetos que seriam exigidos em relação à migração e apontou-se a
necessidade de ter um regulamento de migração. Foram elencadas como bases infralegais: o
PGO, o termo de autorização único de outorga, a metodologia de cálculo associado ao valor
econômico da migração de concessão para autorização e o regulamento de transição.
Consulta Pública do Plano Geral de Outorga
Reavaliar o regime de prestação de serviços e seu escopo de forma a facilitar a
implantação de uma nova política pública centrada na ampliação do acesso à banda larga seria
o objetivo do projeto. O escopo da regulamentação é voltado para o STFC (telefonia fixa), não
prevê segmentação geográfica e gera dúvidas sobre a definição de bens reversíveis e recursos
do FUST. Enumeradas algumas estimativas para a prestação de serviço como: banda larga no
centro da política pública; manutenção do nível de acesso atual (no mínimo); questões da
segmentação geográfica; adequação do mecanismo de financiamento da expansão dos
serviços em áreas não rentáveis; mecanismo para evitar o abandono de áreas não rentáveis;
equalização de ônus e bônus; estratégia flexível; combinações de ações de curto, médio e
longo prazo. E foram tratados o PGO, a minuta de Termo de Autorização de Serviços e as
diretrizes para alterações Legais. Após publicado o PGO, a Anatel colocaria em Consulta
Pública um regulamento de adaptação.
Balanço e Planejamento da SRC 2016/2017 (Panoramas, Conselhos de Usuários,
pesquisa de satisfação 2016, eleições do CDUST 2017, entre outros)
As ações realizadas pela SRC em 2016 e o planejamento para 2017 foram
apresentadas. Destacaram-se: as atividades dos Conselhos de Usuários, encerramento dos
trabalhos do grupo de implementação do RGC, participação da Superintendência nos
regulamentos. Acordo da Anatel com a Senacon, Pesquisa de Satisfação, utilizada como
insumo para o Regulamento de Qualidade, Diagnóstico das Relações de Consumo/2016, ações
de Educação para o Consumo, elaboração dos panoramas criados a partir do Relatório Anual
de Diagnóstico das Relações de Consumo/2016, Boletim do Consumidor e ações da Semana do
Consumidor.
Sobre os canais de atendimento da Anatel, ressaltou que houve aumento de quase
100% no atendimento eletrônico de 2013 para 2016. Destacou-se que mais de 70% dos
atendimentos concluídos no call center da Anatel foram avaliados pelos consumidores, sendo
que, desses, mais de 73% consideraram muito satisfeitos e que o desafio da SRC, nesse
sentido, seria identificar o motivo pelo qual há insatisfeitos. A ata não deixou claro o método
utilizado para avaliação da satisfação com os serviços do call center.
Ainda, a importância no resgate das propostas apresentadas em 2016, como a maior
troca de materiais entre Anatel, Procons, Ministério Público e ONGs; tradução da Agenda
Regulatória para o consumidor; agenda de debates entre Anatel e Procons sobre a Agenda
Regulatória. O Boletim Anatel foi considerado o primeiro passo em direção a isso.
Foram pontuadas questões práticas para o comitê, a saber: estipular calendário das
reuniões do Comitê, importância em dar sequência às pautas passadas e dar mais publicidade
ao CDUST. Este deveria discutir o tema acessibilidade, voltar e revisar assuntos anteriores
pautados, em especial o projeto Banda Larga nas Escolas.
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Avaliação da atuação do CDUST em 2016 e perspectivas para 2017.
As determinações do grupo foram as seguintes: a) Criar a logomarca do CDUST. b)
Criar Grupo de Trabalho e fórum virtual para discussão, no âmbito das competências da
Anatel, sobre a migração de modelos das concessões e os Fundos. A SRC disponibilizará uma
plataforma, com espaço reservado, para discussão e inclusão de documentos, muito
possivelmente o “diálogo Anatel”. c) Realizar balanço das atividades executadas em 2016. d)
Aproximar o CDUST da sociedade e levantar, junto aos Procons, possíveis temas. e) Convidar
representantes dos Procons, escolhidos entre os próprios membros do SNDC, para participar
da reunião do CDUST. f) Apresentar resultado do GT do CDUST, quanto ao Projeto Banda Larga
nas Escolas, eventualmente convidando pessoas do Ministério da Educação.
o

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2017 DO CDUST

Programa Banda Larga nas Escolas
Após aprovação e assinatura da Ata da 1ª Reunião Ordinária de 2017, foi abordada a
implantação do Posto de Serviço de Telecomunicações – PST pela obrigação de levar backhaul
aos municípios. Quando há problemas na escola, o FNDE faz a adaptação e possibilita a
instalação do serviço. A Anatel e o FNDE estão buscando melhorar o processo de
acompanhamento do Programa para solução de pendências e aumentar a velocidade da
conexão disponibilizada às escolas.
Algumas escolas se recusaram a receber o PBLE devido à falta de conhecimento do
programa, contratos próprios de conexão de banda larga com velocidades superiores e adesão
a programas que oferecem maior velocidade.
Para disseminar e ajudar na efetivação dessa política pública, sugeriu-se encaminhar
demanda ao MP nos estados, por intermédio da Anatel na Região, que levariam informações
aos promotores de justiça. Ainda que o programa, além da infraestrutura, levasse conteúdos
para professores e alunos, ressaltou-se que há necessidade de melhoria na comunicação entre
os órgãos envolvidos.
Revisão modelo de outorgas/regimes jurídicos
Considerou-se que o objeto material do contrato de concessão perdeu atratividade.
Na época da privatização, a rede era utilizada para suportar o STFC, mas, com a evolução
tecnológica, passou a suportar outros serviços como telefonia móvel e banda larga,
conferindo, assim, mais utilidade dos ativos da rede aos serviços prestados em regime privado
que em regime público.
O PL 79 precisa ser discutido para que o setor avance. Fazem-se necessárias
discussões sobre segurança jurídica e precificação, e o PL 79, que não elimina o regime
público, apresenta uma alternativa de conciliar os interesses. Foi explicado que a metodologia
aplicada ao PL 79 é diferente daquela aplicada ao TAC, não tendo ligação com o perdão de
multas.
Seria necessário melhorar o serviço prestado antes de sua expansão e foi sugerida a
criação de um indicador que possa ser usado como parâmetro de investimento, de forma que,
para entrar em uma nova área, a prestadora deveria reduzir conflitos nas áreas que já presta
serviço.
O Projeto Celular Legal foi apresentado e tem por objetivo promover o aumento da
qualidade dos aparelhos disponíveis no mercado e a qualidade do serviço percebida pelos
usuários das redes brasileiras de telefonia móvel pessoal. Ainda que ajude no combate ao
contrabando, falsificação e adulteração de aparelhos. A principal novidade do projeto é uma
ferramenta de consulta – criada em parceria entre as empresas de telefonia, fabricantes e a
Anatel – que permite consultar se um aparelho é regular. Definiu-se que não seriam tomadas
ações contra aparelhos que estão na rede, de forma a prejudicar consumidores que
compraram aparelhos de boa-fé, e sim de forma a inibir a entrada de novos equipamentos
irregulares.
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Diagnóstico – ações realizadas em 2016
Abordou-se sobre o diagnóstico das relações de consumo, e a elaboração de três
estudos denominados Panoramas: instrumento de oferta e contratação; serviços adicionais; e
oferta conjunta e fidelização. Foi mostrado que as reclamações caíram de 2015 para 2016 e
que maior queda foi na TV por Assinatura. Destacou-se a elevação das notas dos serviços
móveis pós e pré-pagos, a queda nas notas de telefonia fixa, TV por assinatura e banda larga
fixa com base nos resultados da pesquisa de qualidade percebida e satisfação dos usuários dos
serviços de telecomunicações.
Sobre os instrumentos de oferta, concluiu-se que há um número excessivo e
dificuldade de compreensão dos serviços contratados. Na Oferta Conjunta e Contratação, há
grande complexidade de combinações de ofertas e preços que dificultam a contratação. Nos
Serviços Adicionais, a contratação à revelia foi o principal motivo de reclamação e foi,
também, considerado que os Conselhos de Usuários podem ser braços fiscais da Anatel dentro
das operadoras.
Cobrança indevida – tema escolhido pela enquete do CDUST
Esclareceu-se que Termos de Ajustamento de Conduta (TACS) não significam perdão
de multas e sim reversão das multas em investimentos definidos pela Anatel. Sugeriu-se que
os Conselhos de Usuários cobrem das prestadoras informações sobre as multas que foram
revertidas pela Anatel em investimentos adicionais porque a Anatel não acompanha
reclamações individuais e, sim, volume, tratamento no prazo e reabertura de reclamações. Faz
mediação conciliativa. Transforma as reclamações em estudos para subsidiar as fiscalizações.
Encaminhamentos de ação conjunta CDUST e Conselhos de Usuários
Oferecer um serviço de qualidade ao usuário é obrigação das operadoras, o que
garante a continuidade dos serviços e o desenvolvimento do setor e isso merece
acompanhamento permanente da Anatel. Sugeriu-se que os representantes dos Conselhos de
Usuários estreitem relacionamento com autoridades locais, como Procons, Defensorias
Públicas, Ministérios Públicos e entidades civis, de forma que o trabalho coordenado
multiplique soluções das questões discutidas no âmbito dos Conselhos.
o

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2017 DO CDUST

Tomada de subsídios para alteração do RGC
Abordou-se que há pouca reclamação sobre o RGC devido à falta de conhecimento
do Regulamento. Apontou-se a necessidade de capacitar agentes do Procon sobre o assunto,
bem como divulgar melhor o Regulamento.
Considerou-se importante estimular as práticas de atendimento que dão certo,
tomando-se como exemplo o uso de aplicativos no setor bancário. Ressaltou-se que 80% das
ligações feitas para os call centers das pequenas empresas para tratar de problemas técnicos
são resolvidos com atendimento feito por inteligência artificial.
Foi considerado ser preciso trabalhar com normas voláteis que permitam agilidade
para inibir condutas de práticas abusivas, como, por exemplo, as apontadas pelo Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor. Além disso, deve-se pensar em premissas que facilitem a
divulgação do regulamento.
Apresentação do relatório do GT sobre migração dos modelos de concessão e fundos
Abordou-se que a defesa da Anatel frente ao Ministério Público e às empresas tem
sido de que a Agência possa atuar, quando o Serviço de Valor Adicionado (SVA) e outros
serviços são cobrados pela prestadora na conta de um serviço de telecomunicações. Logo, o
órgão regulador pode fazer muito, sem necessariamente depender de uma alteração na LGT.
Na reunião foi apresentada a conclusão do Grupo de Trabalho sobre migração dos
modelos de concessão e fundos. Inicialmente, foram abordados temas relacionados ao CDUST,
criação do GT e estrutura do relatório. Posteriormente, tratou-se sobre a estagnação da banda
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larga fixa, ascensão da banda larga móvel e os desafios relacionados ao Brasil urbano e rural,
de classes sociais distintas, em que milhões de domicílios permanecem desconectados.
Os consumidores das classes “D” e “E” acessam a rede predominantemente pelo
celular compartilhando wi-fi com vizinhos e utilizando a tecnologia sem fio de lugares públicos.
O cenário atual foi abordado, em que há o desinteresse social pela telefonia fixa e a
necessidade de redesenho das políticas públicas, colocando a Internet banda larga como eixo
central. Ainda, declarou-se que o dispositivo móvel é limitado em algumas funções e restringe
o acesso à educação.
O plano B defendido, em 2016, por parte do corpo técnico da Anatel, empresas de
telecomunicações, parlamentares e membros do governo federal substituiu o Plano A que
sugeria a reforma das telecomunicações, que abordava: ampla revisão da LGT, um regime
novo para banda larga, mudanças no FUST e revisão e expansão do PNBL. O plano B sugeriu:
mudança pontual na LGT, migração das concessões para autorizações, resolução do impasse
sobre bens reversíveis, redução de encargos para negociação por investimento em banda
larga.
Foram indicados pontos a serem explorados na relatoria, como os riscos apontados
pelo TCU e MPF em se criar regime jurídico de facilitação de investimentos sem assegurar
universalização da banda larga. Foi dito que a essencialidade de se colocar a prestação da
banda larga em regime público não é uma proposta excludente, mas de associação de regimes
para que haja o desenvolvimento onde há competitividade e, também, uma obrigação imposta
pelo Estado brasileiro, como política pública, em municípios onde não se configura o interesse
econômico das prestadoras. A proposta agradou o MCTIC que prometeu afinco para que os
recursos sejam destinados à expansão da banda larga e que é necessário lançar mão do FUST
de forma que possa ser usado de forma mais livre.
Os resultados apresentados nesta seção, a partir das atas do CDUST, foram
meramente descritivos e buscam resumir os debate e conclusões dessas reuniões e não
refletem análise crítica da ouvidoria, que será realizada posteriormente na seção “discussões”.
ü

Manifestações sobre a atuação da Anatel

A análise das manifestações dos cidadãos sobre a Anatel realizada pela Ouvidoria não
se confunde com o atendimento aos consumidores realizado pela Superintendência de
Relações com o Consumidor (SRC).
Até 2017, a Ouvidoria monitorava o quantitativo de manifestações quanto à atuação
da Anatel para orientar tomada de decisão a partir do Sistema Informatizado da Ouvidoria da
Anatel (SOA).

Indicador C6 – Número de manifestações sobre atuação da Anatel
Perspectiva: Cliente

Número da Medida: C6

Dimensão do Mapa Estratégico:
Resultado

Objetivos: 1.2 – Estimular a competição e a sustentabilidade do setor.
1.3 – Promover a satisfação dos consumidores.

Responsável: Ouvidoria (OV).

Descrição: Número de manifestações de usuários quanto à atuação da Anatel.
Resultado/Tendência: Tendência

Frequência: Trimestral

Tipo de Unidade: Quantitativo

Polaridade: Negativa

Fórmula:
Número de manifestações de usuários com relação à Anatel por motivo (Até 2017, baseado no SOA).
Fonte de Dados: Dados de manifestações / reclamações: SOA, Ouvidoria da Anatel. Bases de acessos: disponíveis em
http://ftp.anatel.gov.br/dados/Acessos/.

Com base no SOA e entre o rol de manifestações, a Tabela 38 apresenta
exclusivamente o número reclamações sobre a Anatel registradas de 2017, evidenciando que o
motivo “Atendimento” feito pela Agência ainda é o maior ofensor.
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Tabela 38 – Número de reclamações sobre a Anatel (SOA) – 2016 e 2017
Ano
Moti vo

Di f.
2016

2017

2471

1852

Es cri tóri os Regi ona i s / Uni da des Opera ci ona i s

0

2

Fi s ca l i za çã o

11

24

Portal

5

18

Ra di odi fus ã o

34

15

Regul a mento

416

277

Ra di oa ma dor

0

1

2937

2189

Atendi mento

TOTAL

Por sua vez, observa-se um decréscimo do número de reclamações acerca do
atendimento prestado pela Anatel, bem com o motivo “Regulamento”.
Com a aprovação e publicação da Carta de Serviços da Anatel, final de 2017,
decorreu-se uma transformação muito importante que foi a constituição do Canal de
Manifestação sobre os Serviços da Agência90, funcionando no Sistema Focus, gerenciado pela
Superintendência de Relacionamento com Consumidores – SRC.
A abertura do referido canal proporcionou a descontinuidade do antigo Sistema de
Ouvidoria da Anatel (SOA), promovendo unicidade do atendimento aos usuários e a
centralização das manifestações sobre atuação da Anatel, bem como a distribuição das
demandas às áreas responsáveis, contando ainda com o monitoramento da Ouvidoria,
conforme a legislação vigente. 91 A partir do Relatório da Ouvidoria de 2019, haverá
necessidade de modificação do Indicador C6 –Manifestações sobre a Atuação da Anatel,
orientado para os resultados obtidos por meio do FOCUS, quando serão apresentadas as
manifestações coletadas em 2018.

90
91

Mais detalhadamente explorado no Capítulo I deste relatório.
Justificativa para modificação dos especificações do Indicador C6 do Sistema da Ouvidoria.
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4.4 – Análise da Perspectiva Econômica
4.4.1 Resultados Econômicos do Setor – o Mercado
Nessa perspectiva, busca-se principalmente observar o desempenho do mercado e
como este se relaciona com outras perspectivas do modelo do Balanced Scorecard adotado
pela Ouvidoria para análise da atuação da Anatel. Temos, com isso, o levantamento dos
elementos de eficiência e eficácia.
Diferentemente do último relatório, este parte dos principais indicadores setoriais,
como dados de ROL (Receita Operacional Líquida), de valor econômico como o EBITDA (Lucro
antes de juros, impostos, depreciação e amortização) e investimentos, que cumprem papel
importante no aumento do capital do setor, para então, apresentar outros indicadores, mais
amplos, de competição. Portanto, a análise aqui empreendida preferiu observar os indicadores
gerais de mercado ao em vez de analisar situações econômicas das empresas no setor. Outra
delimitação importante deste é que preferiu apreciar apenas os mercados relevantes de
varejo.
Atentando inicialmente de como se encontra acessos nos serviços, nota-se mudança
no panorama. Mesmo com uma leve queda, provavelmente decorrente da crise atual da
economia brasileira, fato que pode ser evidenciado pela queda do número de acessos em
todos os serviços, com exceção honrosa do SCM (Figura 22).
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Figura 22 - Evolução acessos de telecomunicações – 1998 a 2017 – Fonte: Elaboração própria com base no Relatório da Anatel 2017

Olhando mais detidamente, e para isto, excluímos do gráfico a evolução dos números
de acessos em SMP, conforme o gráfico a seguir, observa-se que o SeAC vem diminuindo
progressivamente, ainda que esses serviços costumem a ser comercializados juntamente com
o SCM e STFC. Considerando o já antigo conjunto de serviços do tipo “triple play” somente o
SCM cresce de maneira consistente ao longo do tempo, ainda que careça de maior alcance em
termos de número de acesso. Vejam que na Figura 22, o próprio SMP decresceu, mas em
decorrência ao fato de que existe menos necessidade de aquisição de novos números ou
serviços. No futuro, em razão da convergência, talvez não será possível essa separação tão
clara entre os serviços e produtos.
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Figura 23 - Evolução acessos de telecomunicações excetuando o SMP– 1998 a 2017. Fonte: Elaboração própria
com base no Relatório da Anatel 2017

Nesse ponto (Figura 23), foi feito levantamento do market-share a partir dos dados de
acessos em serviços nos quatro serviços principais: STFC, SCM, SMP e SeAC, calcularam-se os
índices de concentração, e também um indicador de desigualdade.
Esses índices têm como objetivo avaliar, ao menos de forma preliminar, o grau de
competição nos setores analisados neste Relatório, a fim de que os resultados aqui
apresentados sejam o mais claro tanto simples quanto possível.
Indicador E1 – Concentração de mercado.
Perspectiva: Econômica (Econômica do setor)

Número da Medida: E1

Dimensão do Mapa Estratégico: Resultado

Objetivo: 1.2 – Estimular a competição e a sustentabilidade do setor

Responsável: Ouvidoria

Descrição: Concentração e Desigualdade
Resultado/Tendência: Resultado

Frequência: Anual

Tipo de Unidade: Adimensional

Polaridade:
Positiva

Detalhes: Considera os principais índices de concentração de mercado. Os índices utilizados neste grupo são Herfindahl-Hirschman Index (HHI),
Gini (G), Número Equivalente (N*).
Fonte de Dados: Superintendência de Competição – SCP e Assessoria Técnica – ATC.

Maneira simples de conhecer concentração entre empresas é observar a dimensão
relativa de todas as firmas que compõem determinado mercado. De acordo com a literatura
econômica e estatística, os componentes principais do índice de concentração são o número
de operadores que atuam no mercado (N) e as participações percentuais de cada operador
neste92 (Si).
O índice Herfindahl-Hirschiman (HHI) é o instrumento mais usado para medir poder de
mercado. Esse índice representa o somatório dos quadrados do market share (Si), assumindo
valores de 0 a 1: Se o valor das participações individuais for insignificante, então o HHI tende a
zero; por outro lado, quando se tratar de monopólio, o HHI será de 1, indicando o mais alto
grau de concentração93 . Sua representação algébrica é:94

92

Quando a participação individual é utilizada como o próprio peso na composição do índice, logo, quanto maior for a parcela do
elemento i, maior será o seu peso. Enquadram-se nessas características o índice Herfindahl-Hirschiman (HHI), índice mais utilizado
para análise de poder de mercado.
93
Os critérios utilizados no Guidelines americana para análise de concorrência são os seguintes: i) HHI < 0,15 – o mercado é
considerado não concentrado, não havendo, portanto, efeitos prejudiciais à concorrência; ii) 0,15 < HHI < 0,25 – o mercado é
classificado como relativamente concentrado. Se a fusão produzir uma elevação maior que 100 pontos, num mercado
relativamente concentrado, considera-se que a ação oferece risco à concorrência; iii) HHI > 0,25 – considera-se que estes
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(1)

Outro índice bastante conhecido é o coeficiente de Gini (G), que mede a desigualdade
entre as empresas, entre outras aplicações. Ele está definido como se segue:
G =1+

1
2 n
- 2 å (i.Si )
n n .S i =1
ou

n

G=

1
å (n - 2i + 1).Si
n i =1

(2)

Onde S é a média das participações das empresas em determinado mercado, e i está
ordenado de forma decrescente. Desse modo, o G de Gini corresponde a uma medida de
concentração relativa, pois leva em consideração o grau de dispersão entre regiões. O índice
varia entre 0 e (n - 1) 95.
n

Por último, temos o número equivalente de Adelman (N*) (CABRAL, 1994, p.28)96. Este
número fornece o número de firmas de tamanho proporcional. É um valor próximo daquilo
que seria o número de firmas com o mesmo poder de mercado, necessário para obter a
mesma concentração de mercado. O cálculo dele corresponde simplesmente ao valor inverso
do HHI. No caso de um mercado equilibrado, em que todas as empresas possuam uma fatia
importante de 20%, por exemplo, teremos como valor de N* é de 5 firmas.
Indicador E2 – Poder de mercado.
Perspectiva: Econômica (Econômica do Setor)

Número da Medida: E2

Dimensão do Mapa Estratégico: Resultado

Objetivo: 1.2 – Estimular a competição e a sustentabilidade do setor

Responsável: Ouvidoria

Descrição: Índice de Lerner.
Resultado/Tendência: Tendência

Frequência: Anual

Polaridade:
Positiva

Tipo de Unidade: Adimensional

Detalhes: Corresponde ao valor da Margem Ebitda ponderado pelas participações de mercados de cada empresa em cada serviço.
Fonte de Dados: Superintendência de Competição – SCP e Assessoria Técnica – ATC

O poder de mercado em uma indústria costuma a ser medido ou estimado pelo Índice
de Lerner (L). Este considera o poder de mercado de cada empresa ou grupo econômico (Li)

mercados já são muitos concentrados, todavia, as fusões que elevem o índice em menos que 0,05 pontos, não representarão
ameaça à concorrência. Disponível em: https://www.justice.gov/atr/horizontal-merger-guidelines-08192010.
94
Para padronizar e limitar os valores que o Índice Herfindal pode levar, uma versão modificada dele foi criada. Dando origem ao
que é conhecido como o Índice Herfindal Normalizado: HHI
= (HHI - (1 n)) (1 - (1 n))
; 0 £ HHI £ 1
Normalizado

95

Existe uma possibilidade de normalização deste, fazendo com que varie entre 0, indicando ausência de desigualdade e 1,
correspondendo à desigualdade total entre regiões, e que pode ser representado da seguinte maneira:
ù.G
G* = é n
êë (n - 1)úû
96

O índice de concentração HHI, conforme definido anteriormente, pode ser reescrito pela manipulação algébrica da seguinte
forma:
ˆ@
ˆ@
: ;
tt u
L z˝
FF
G EF
G L E
z
z
z
z
u@

Na hipótese de que todas as empresas forem iguais, 8= :NO ; L ,rresulta que: t t uL que é o mesmo que:
z

z L

tt u
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ponderado pela sua quota de mercado. Teoricamente, o poder de mercado de cada empresa é
a capacidade que esta tem de praticar preços acima do custo97.
Para o cálculo de L em cada um dos quatro mercados, na falta de um melhor indicador
foi usado a seguinte proxy, que denotaremos por:
A݊݀݅ܿ݁݀݁ݎ݁݊ݎ݁ܮ ሺࡸ ሻ ؆ 
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Percebe-se que o poder de mercado está ligado ao desempenho econômico de cada
grupo e também está relacionado com a própria estrutura de mercado. Desse modo, o valor
do índice de Lerner coincide com a margem líquida ou margem EBITDA, que nada mais é do
que o quanto do lucro é auferido por cada real em termos percentuais.
Conceitualmente, o ROL corresponde ao valor de toda receita de vendas de produtos
excetuando os impostos correspondentes destas vendas, bem como devoluções (vendas
canceladas) e abatimentos ou descontos concedidos dentro de determinado período.
O valor do EBITDA ou LAJIDA é um dos indicadores financeiros mais importantes, já
que é capaz de mensurar a capacidade da empresa em formar resultado operacional, mesmo
que não represente o valor em caixa, já que ele desconsidera os efeitos do resultado
financeiro. Dito de outro modo, capacidade de geração de caixa a partir da sua operação. Por
óbvio, é desejável que o valor desse indicador seja positivo. Lembrando que o EBITDA não
captura investimentos nem endividamento. Além disso, não possui métrica ou conta
estabelecida de mercado.
Em nossos cálculos, o índice L = 0,337 ou aproximadamente 34%, ou seja, empresas
que venham a possuir acima desse valor (em percentual) em qualquer um dos mercados de
Telecom, pode-se afirmar que essa empresa possui poder de mercado. De fato, esse valor
acaba por esconder diferenças entre as várias empresas que atuam nesse setor, no entanto,
em nenhum dos casos, foi verificado um valor individual de L maior do que o da indústria.
Falando em termos de Margem EBITDA do setor, este é o percentual, em média,
daquilo que é acrescido ao lucro operacional do setor para cada real de faturamento. Dito de
outra maneira, a cada real vendido em telecomunicações, em média, é acrescido
aproximadamente R$ 0,34, considerando apenas o exercício da atividade. Infelizmente, os
dados de EBITDA não estão por serviço, mas combinados os valores dos outros indicadores, é
possível supor que o poder de mercado ainda é grande nos quatros serviços.

97

Em outras palavras:
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Se a elasticidade do preço da demanda, por hipótese, tender a unidade, ȁߝȁ ՜ ͳ, então: ࡸ ؆ ࡴࡴࡵ.
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Em todo caso, olhando a evolução dos indicadores, os dados sugerem leve melhora no
nível concorrencial entre as operadoras em todos os mercados, o que representou evolução
com relação ao ano anterior. O Relatório da Ouvidoria no ano anterior apontou que:
Com respeito aos índices de concentração, em todos os serviços e em todos
os anos, indicam mercados ainda concentrados. Em tempo, destacamos
que, no nível local, os valores são ainda maiores, conforme considerações
anteriores como, por exemplo, o serviço de TV por assinatura e o fixo
(STFC). No SCM, chama atenção que a concentração aumentou mesmo com
a entrada de outros players nesse mercado. Isso decorre de que os valores
das fatias de mercado que balizaram o cálculo dos índices de concentração
são extraídos, não do número de acessos, o que seria mais comum, mas
sobre o ROL, o que pode explicar a expectativa contrária.

No ano de 2017, observou-se uma margem pequena entre o investimento e o EBITDA.
No entanto, lembramos que “uma boa parte dos investimentos serve para o cumprimento de
obrigações contratuais, que não necessariamente tenha impacto no retorno, já que parcela
desses compromissos é para investimentos em áreas e serviços com retorno negativo”
(RELATÓRIO DA OUVIDORIA, 2017), o que pode sobrestimar esses valores e estreitar ainda
mais a margem.98
Antes de tudo, é necessário fazer duas ressalvas que consideramos importantes. Os
índices agregados por grupo econômico podem subestimar o poder de monopólio que as
operadoras historicamente exercem sobre as entrantes, sendo o ideal que essas medidas
fossem extraídas definindo-se mercado menor, por exemplo, por estado ou mesmo por
município, na medida em que essas operadoras atuam localmente.99 No sentido de contornar
essa dificuldade, a agregação foi feita no nível regional.
Observe que os indicadores regionalmente embasados refletem melhor o poder de
mercado das empresas, nitidamente, pela piora de todos os indicadores de concorrência. Caso
fosse considerado o mercado nacional, os valores seriam subestimados e não refletiriam o
verdadeiro poder de monopólio que as operadoras históricas exercem sobre as entrantes e
sobre o mercado em geral, sobretudo em suas regiões de outorga.
As Tabelas 39 e 40 sumarizam os resultados dos indicadores de concentração e
desigualdade.

98
A margem a que nos referimos, não é a margem Ebtida, que relaciona receita e o lucro operacional, mas apenas a diferença
entre este lucro e os investimentos.
99
Como segunda ressalva, poderia ser tomado que os valores tomam por base o ROL, pois uma base econômica importante traz
uma boa ideia da capacidade do exercício desse poder. Ver JACQUEMIM, A.The new industrial organization - market forces and
strategic behavior.Cambridge, MIT Press, 1987.217p.
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Tabela 39 – Indicadores de Concentração e Desigualdade (STFC e SMP)

Tabela 40 – Indicadores de Concentração e Desigualdade (SeAC e SCM)
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Chama de início a atenção o SCM e SeAC (Tabela 40), que teve em curto espaço de
tempo, ao menos regionalmente, queda muito significativa tanto da concentração como da
desigualdade entre empresas, além de aumentar o número equivalente, em todas as regiões
brasileiras, com excessão da região sul. Percebe-se claramente uma pressão competitiva no
primeiro setor, mais do que o esperado, provavelmente motivado pela convergência
técnológca.
Ainda sobre o SCM, curiosamente, e apenas nesse serviço, a desigualdade diminuiu
mais fortemente, não obstante ao aumento expressivo do número de empresas que atuam no
serviço. Os números de desigualdade, ao comparar com os números de concentração,
sugerem que, em relação às outras empresas que atuam nesse serviço, o tamanho nesse caso
importa, já que o conjunto das empresas menores que atuam nesse mercado não foi suficiente
para reduzir as fatias de mercado do conjunto das grandes.
Por outro lado, no SeAC, praticamente não houve alterações na estrutura deste
mercado. A desigualdade e a concentração ainda persistem, mesmo considerando que as
receitas nesse setor passaram a ser declinantes com a popularização dos serviços de
streaming. A contrario sensu, na Região Nordeste, o SeAC pôde lograr êxito, de forma muito
significativa, mas sem alterar o número equivalente de empresas.
De fato, o STFC é o setor que apresentou menos diferenças em oito anos, mas esse já
era um serviço mais presente. O SMP, por sua vez, teve leve piora na desigualdade com uma
incômoda estabilidade na concentração, provavelmente pela aparente acomodação que tem
sido observado pelo decrecimento do número de acessos móveis e redução do número de
número ativados.
Visualmente, Gráficos de concentração podem revelar uma leve queda na
concentração regional dos serviços.
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Os Gráficos de Concentração (Curva de Lorenz) são bastante esclarecedoras ao
representar o padrão de concentração em cada mercado em determinada região. Note-se que
boa parte das empresas com market-share significativamente igual a zero, gira em torno de
60% a 70% de todas as empresas atuantes no setor.
Por isso, é necessário adotar outra medida que ao menos venha indicar a capacidade
de retorno do setor. Entendemos que Margem EBITDA, é a medida que melhor representa
isso, por trazer uma evidência de viabilidade 100.
Ela é calculada da seguinte maneira:
் ܽ݀ݐܾ݅ܧ݉݁݃ݎܽܯ ൌ 
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Notem a semelhança com o índice de Lerner apresentado anteiormente. Isso não é à
toa. A diferença aqui é a ausência da ponderação das participações de mercado das
prestadoras de serviços e o índice é apresentado para todos os serviços e não particularmente
apontando algum serviço.
A margem EBITDA do setor, apurado nesse relatório fica em média de 31% e, portanto,
este é o percentual, em média, que é acrescido ao seu lucro operacional do setor para cada
real de faturamento, o que não é ruim, do ponto de vista econômico, mas é claro, ainda teria a
considerar despesas de natureza não operacionais.
Vale ressaltar que não se teve como intenção aqui esgotar o assunto. Buscou-se tão
somente, demonstrar as pressões competitivas por meio de alguns indicadores. Tem-se,
porém, que não são suficientes para uma conclusão cabal. O cenário que se buscou retratar é
bastante complexo e desafiador.
ü Barreiras à Entrada
É importante perceber que a dimensão das barreiras à entrada está relacionada com
as expectativas de lucratividade em um setor. Dessa forma, se a possibilidade de lucro em um
segmento é alta, é de se esperar que as empresas estabelecidas criem obstáculos à entrada de
novas empresas. De acordo com Fagundes e Pondé (1998, p.9), a lucratividade esperada da
entrante “[...] depende de qual será a reação da empresa já estabelecida, a intensidade da
concorrência potencial passa a ser parcialmente determinada pelo processo de formação de
expectativas”. Isto pode ser um indicador de barreira à entrada, já que no caso das
telecomunicações, a interconectividade tende a fazer com que a lucratividade estimule a
expansão e consequente aumento do poder de mercado das firmas do setor.
As desvantagens das entrantes potenciais, com respeito às incumbentes, devem-se a
fatores que resultam após a entrada, em maiores custos para as entrantes, ou em menor
preço, afetando sua expectativa de lucratividade. Esses fatores são exatamente as fontes de
barreiras à entrada relacionadas com as vantagens absolutas de custos ou com as preferências
dos consumidores ou as economias de escala. (FAGUNDES e PONDÉ, 1998).
A Figura 24 apresenta detalhamento sobre barreiras à entrada e à saída em função da
lucratividade de um mercado .
100

A maior parte dos investidores preferem empresas que apresentam EBITDA positivo, pois, quanto maior for a geração de caixa
via operações da empresa, mais atrativo tende a ser o negócio e sua variação indica aumento de eficiência e produtividade.
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Barreiras à saída

Alta

Alta

Retornos Estáveis altos

Retornos altos e Instáveis

Baixa

Barreiras à
entrada

Baixa

Retornos baixos e Estáveis

Retornos baixos e Instáveis

Figura 24 - Barreiras à entrada e à Saída x Lucratividade

Uma barreira à entrada, em seu sentido mais amplo, pode ser qualquer coisa que
restrinja de alguma maneira a concorrência em determinado mercado ou setor, pois se parte
do parâmetro que uma maior competição é sempre socialmente mais benéfica por uma série
de motivos que a teoria econômica preconiza. O papel da entrada é de fato muito importante,
pois a facilidade com que isso ocorre pode vir a ser um fator disciplinador e contestador,
mesmo em mercados com alto nível de concentração.
Indicador E3 – Instabilidade de Concorrência.
Perspectiva: Econômica (Econômica do setor)

Número da Medida: E3

Responsável: Ouvidoria

Dimensão do Mapa Estratégico: Resultado

Objetivo: 1.2 – Estimular a competição e a sustentabilidade do setor

Descrição: Índice de Instabilidade.
Resultado/Tendência: Resultado

Frequência: Anual

Tipo de Unidade: Adimensional

Polaridade:
Positiva

Detalhes: Calculado a partir da diferença modular entre as participações entre períodos. Observar as posições relativas das empresas naquele no
setor ao longo do tempo. Representa a evolução das participações ao longo do tempo, a partir do somatório das diferenças entre as participações
relativas nos tempos t e t+1
Fonte de Dados: Superintendência de Competição – SCP.

O grau de concorrência em um mercado qualquer estaria relacionado apenas à sua
concentração? Não somente, mas também à maneira como as posições relativas das empresas
naquele setor evoluem ao longo do tempo. Mas qual é a possibilidade de mudança dessa
posição? A fim de responder a tal indagação, é necessário um último teste. O indicador que
nos dará a resposta a tal pergunta é o índice de instabilidade (I), que representa a evolução
das participações ao longo do tempo, a partir do somatório das diferenças entre as
participações relativas nos tempos t e t+1. Seu valor modular varia entre 0 e 1, onde o
primeiro indica uma situação de perfeita estabilidade, enquanto o segundo diz respeito à
perfeita instabilidade, ou em outras palavras, “[...] corresponde à situação em que todas as
empresas presentes no mercado no período inicial tem quota de mercado nula no segundo
período (naturalmente, por terem saído do mercado)”.(CABRAL, 1994, p.26).
Sua fórmula é descrita a seguir.

1 n
I = .å S i ,t +1 - S i ,t
2 i =1
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Tabela 41 – Índice de instabilidade por serviço – 2015 a 2018

ÍNDICE DE INSTABILIDADE
Δ15-16

Δ16-17

Δ17-18

Δ15-18

SMP

0,014

0,022

0,018

0,036

SCM

0,021

0,029

0,056

0,100

STFC

0,018

0,010

0,014

0,041

SeAC

0,012

0,023

0,017

0,032

Com os resultados foram sumarizados por serviço na Tabela 41, percebe-se
claramente que o SCM se destacou, pois, nesse período, houve uma variação na instabilidade
em 10%, o que representa uma alteração na estrutura desse subsetor. Nos outros setores, as
alterações foram praticamente inexistentes, o que indica ainda estabilidade no conjunto das
participações de mercado das empresas do setor.
Uma maneira bem prática de se avaliar minimamente o grau de barreira à entrada é
um método trazido por Kotsios (2014). O método consiste apenas em analisar as taxas de
crescimento do número de empresas em comparação com a taxa de crescimento do lucro em
termos de diferenças absolutas destas taxas.
O método se baseia no princípio de que os lucros tendem a atrair novos competidores
para uma indústria e, se a lucratividade das empresas já estabelecidas não conseguir atrair
novos entrantes, então é razoável supor que existem barreiras significativas, já que seria
natural que essas empresas aproveitem a oportunidade de poderem entrar e auferir lucros.
Em outras palavras, se os lucros aumentam e o número de empresas diminui, ou não altera
significativamente, é sinal de altas barreiras à entrada. Caso a lucratividade aumente à medida
que o número de empresas aumenta, então é um sinal de baixa barreira.
Uma limitação do método é que ele não tem o condão de medir os efeitos
particulares, o que dificulta a identificação de um causa, já que vários aspectos estão
envolvidos na construção dessas barreiras.101 No entanto, isso não diminui a sua utilidade de
ajudar as autoridades de concorrência no processo de avaliação do poder de monopólio e na
medição do efeito das fusões.
Para esse exercício, para os dados disponíveis, seguiu-se a metodologia proposta por
Kotsios (2014). Para cada um dos serviços, há uma tabela que apresenta o número de
empresas e o lucro operacional para um período entre abril de 2015 e abril de 2018. Para
ambas as variáveis, existe uma coluna separada que mede a variação percentual no número de
empresas e lucros para um período de 5 e 10 anos, tomando como ano base 1999. A variação
percentual entre as duas variáveis é comparada e relacionada com barreiras à entrada, de
acordo com a seguinte escala (Kotsios, 2014, p.6):
ESCALA PARA AVALIAÇÃO DE BARREIRA À ENTRADA
Diferença entre as variáveis Number of Firms e Profits
Grau de Barreira à Entrada
0%–33%
BAIXA
34%–66%
MODERADA
Acima de 67%
ALTA

101

As principais barreiras à entrada que a teoria econômica identifica são: aquelas associadas a economias de escala, a vantagens
absolutas de custos, diferenciação, exigências de altos investimentos ou até mesmo barreiras consideradas não econômicas ou
“artificiais” frequentemente associadas às questões regulatórias.
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Os resultados sumarizados na Tabela 42 revelam o que intuitivamente já é sabido. Ao
menos no período entre 2015 e 2018, o grau das barreiras nos quatro serviços não pode ser
considerado intransponível. Percebe-se que em um perídodo relativamente curto aumentou
significativamente o número de players, ao menos no SCM, STFC e, inclusive, na TV por
assinatura. Do lado da lucratividade, o SCM de fato justificou a grande entrada nesse serviço,
ainda que no STFC e na TV, apresentando uma taxa menor de lucro.
Tabela 42 – % EBTIDA
SERVIÇO
SMP
SCM
STFC
TV

%Empresas

%Ebitda

Diferença

Grau

2015 A 2018
0%
48%
67%
50%

2015 A 2018
4%
52%
16%
14%

2015 A 2018
4%
4%
50%
36%

BAIXA
BAIXA
MODERADA
MODERADA

No entanto, deve-se lembrar que os serviços são prestados localmente. Por isso, os
valores apresentados no nível menor de agregação podem revelar que, em algumas áreas de
prestação, por exemplo, resultem em barreiras mais elevadas do que o que foi apresentado na
tabela anterior.
Outro detalhe importante, é que o período apresentado na tabela anterior é
curtíssimo, se for levada em conta as profundas transformações ocorridas em todos os
serviços, decorrentes das mudanças tecnológicas, regulatórias e no próprio modelo de
negócios das operadoras. Ciente disso e cônscio das possíveis limitações em virtude da não
existência de dados regionalizados, estimou-se a partir do aumento do tempo em cada
período. Adotando a mesma metodologia proposta por Kotsios (2014), chegou-se a uma tabela
um pouco mais detalhada:
Tabela 43 – % EBTIDA e Avaliação das Barreiras à Entrada – Fonte: Elaboração própria da OV.
TX.CRESC.EMPRESA (%)
SERVIÇO

TX.CREC.EBITDA (%)

DIFERENÇA ABSOLUTA
(%)

AVALIAÇÃO

2002/
2009

2009/
2017

2002/
2017

2002/
2009

2009/
2017

2002/
2017

2002/
2009

2009/
2017

2002/
2017

2002/
2017

1º
SEPTÊNIO
2002/2009

2º
SEPTÊNIO2
009/2017

SCM

2558

337

11518

660

44

995

949

146

5262

Alta

Alta

Moderada

STFC

346

193

1208

27

–3

23

159

98

592

Alta

Alta

Alta

5

66

76

–70

–45

–83

38

56

80

Alta

Moderada

Alta

–23

0

–23

–78

–67

–93

28

34

35

Moderada

Moderada

574

299

2592

116

23

166

229

138

1213

Alta

Alta

TV por
Assinatura
SMP (e
Banda larga
Móvel)

TODOS OS
SERVIÇOS

Moderada

Alta

Percebe-se uma mudança significativa no resultado, quando se leva em conta um nível
mais desagregado. Uma possível explicação para que as barreiras no SCM sejam consideradas
“Moderada” pode ser a queda no valor das outorgas e a relativamente baixa exigência de
custos iniciais para a prestação deste serviço, o que incentivou a entrada de outros players.102
Devemos notar ainda que a Tv por assinatura ainda possui a sua importância relativa,
ainda que seja um serviço que está sendo contestado por serviços Over The Top (OTT), a

102

Uma das medidas foi a redução do preço da licença de SCM de R$ 9 mil para R$ 400,00, além de seguir um processo
simplificado, no caso da operadora fazer um pedido conjunto para prestação dos três serviços (SCM, telefonia fixa e de TV por
assinatura (SeAC)) obtendo três outorgas em um único serviço.
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exemplo da Netflix e Amazon Prime, com grande potencial de crescimento, mas que por sua
vez estará associada com maiores exigências de banda larga.
No Brasil, existem quatro empresas de referência no mercado de serviço móvel. Fato é
que, no mercado local, com raras exceções, a entrada pela infraestrutura própria apenas
possibilitou a entrada de empresas que, ou já atuavam nesse mercado em outras áreas de
outorga como concessionárias históricas, ou operadoras que já se consolidaram nos mercados
onde também são pioneiras como a NET Serviços e as operadoras móveis.
Novas tecnologias se tornam uma ameaça às incumbentes, possibilitando a migração
de tráfego para outras redes. Espera-se que a convergência coopere para diminuir as barreiras,
mas a regulação deverá ficar atenta a essas questões e, de alguma maneira, buscar os
necessários ajustes legais, pois o esforço regulatório deverá ao menos de forma mais urgente
diminuir as barreiras legais e regulamentares.
Mesmo com as limitações expostas, esse trabalho se propôs a lançar insights.
Reconhecendo a restrição da análise por indicadores, não foi feita uma análise econométrica,
por exemplo, iria além do escopo deste trabalho. Porém, espera-se que este trabalho sirva
para chamar a atenção e instigue novos estudos. Se assim ocorrer, julga-se ter alcançado o
objetivo.

4.1.2 Resultados Econômicos da Anatel – Financeiro da Agência
Agora passamos a fazer algumas considerações acerca da situação econômica da
Agência. Ao longo dos tempos a Anatel em seu papel institucional tem assumido maiores
responsabilidades. Isto decorre das grandes transformações ocorridas nos últimos anos, face
ao ambiente de intensa convergência nos serviços de telecomunicações, bem como sua
participação social mais ativa no que tange aos aspectos relacionados com os consumidores
desses serviços.
Para tanto, faz-se necessário que a Agência possua os recursos financeiros e humanos
suficientes para suas atividades. Desse modo, propicia-se, por exemplo, a fiscalização dos
serviços, a fim de que aquele papel institucional seja realizado.
Indicador F1 – Taxa de Destinação Orçamentária para a Anatel
Perspectiva: Econômica (Financeira da
Número da Medida: F1 Responsável: Superintendências Administração Financeira – SAF
Anatel)
Dimensão do Mapa Estratégico:
Objetivo: 1.2 – Estimular a competição e a sustentabilidade do setor
Resultado
Descrição: Taxa de Destinação Orçamentária para a Anatel
Resultado/Tendência: Tendência

Frequência:Anual

Tipo de Unidade:Percentual

Polaridade:Positiva

Fórmula: Despesa Empenhada/ Receita Total da Anatel * 100
Fonte de Dados: Superintendências Administração Financeira – SAF

Indicador F2 – Taxa de Execução Financeira da Anatel
Perspectiva: Econômica (Econômica
Número da Medida: F2 Responsável: Superintendências Administração Financeira – SAF
do setor)
Dimensão do Mapa Estratégico:
Objetivo: 1.2 – Estimular a competição e a sustentabilidade do setor
Resultado
Descrição: Taxa de Execução Financeira da Anatel
Resultado/Tendência: Tendência

Frequência:Anual

Tipo de Unidade:Percentual

Polaridade:Positiva

Fórmula: Despesa Liquidada / Despesa Empenhada * 100
Fonte de Dados: Superintendências Administração Financeira – SAF.

Para tratar sobre o orçamento detinado à Agência (Indicador F1 – Taxa de Destinação
Orçamentária para a Anatel) e a execução financeira do mesmo (Indicador F2 – Taxa de
Execução Financeira da Anatel), toma–se a linha histórica dos últimos 20 anos de existência da
Anatel (Tabela 44), nos recursos destinados à Agência em geral, percebe-se que a parte
efetivamente executada é muito menor do que aquilo que é arrecadado pela Anatel e que, a
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princípio, deveria ser destinado pela Lei Orçamentária Anual (LOA) do Governo Federal para a
finalidade de atuação do Órgão Regulador. Assim como no ano de 2017, este Relatório
também cuidou de apresentar esses indicadores dispostos em uma mesma consolidação de
dados (Tabela44).
Tabela 44 – Receita Total (Outorgas, Taxas, Multas), e Despesa (Empenhadas e Liquidadas) – 1997 a 2017.
GRUPO RECEITAS (ARRECADAÇÂO)
GRUPO DESPESAS
INDICADORES
(OPERACIONAL)
ANO

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016*
2017

TOTAL
(FISTEL)
(a) = (b) + (c ) +
(d)
1.624,22
9.911,95
4.425,92
5.265,19
4.270,52
2.251,08
995,99
1.623,28
1.163,08
2.018,93
3.083,55
6.415,97
4.909,42
3.430,64
7.267,10
4.914,06
4.911,99
8.770,29
5.399,87
3.829,25
2.147,93

Taxas de
Fiscalização + Multas
Receita Própria
(c)
(b)
107,02
0
554,3
0
393,32
0
598,61
0
617,11
0
650,19
2,62
794,54
3,21
1.180,43
0
1.019,08
43,38
1.754,83
79,06
1.954,81
87,03
2.578,64
108,14
2.588,61
65,44
2.990,73
76,78
3.637,75
76,21
3.025,37
71,85
2.807,90
89,97
2.761,44
121,27
3.041,51
38,98
2.381,33
14,51
1.614,08
5,26

Outorgas
(d)

Empenhado
(e)

Liquidado
(f)

F1
(e)/(a)

F2
(f)/(e)

1.517,19
9.357,65
4.032,60
4.666,59
3.653,41
1.598,27
198,24
442,85
100,62
185,04
1.041,71
3.729,19
2.255,37
363,13
3.553,13
1.816,84
2.014,12
5.887,57
2.319,38
1.433,41
528,6

74,4
176,8
248,8
297,4
191,2
210,8
157,7
196,5
165,6
130,9
149,9
153,7
131
135,5
141,1
175,3
202,7
146
122,2
122,1
154,5

1,1
109,6
154,6
125,5
151,5
155,3
113,9
130,6
108,6
104
100
86,7
83,2
102,2
101,3
97,4
105,7
108,9
92,5
92,1
87,5

4,60%
1,80%
5,60%
5,60%
4,50%
9,40%
15,80%
12,10%
14,20%
6,50%
4,90%
2,40%
2,70%
4,00%
1,90%
3,60%
4,10%
1,70%
2,30%
3,20%
7,19%

1,50%
62,00%
62,10%
42,20%
79,20%
73,70%
72,20%
66,50%
65,60%
79,40%
66,70%
56,40%
63,50%
75,40%
71,80%
55,60%
52,10%
74,60%
75,70%
75,40%
56,63%

* A partir de 2016, conforme EC n. 93/2016, publicada na DOU 09/09/2016, em seu art. 2º, sobre a arrecadação de "Taxas de Fiscalização",
passou a incidir a dedução da DRU (Desvinculação da receita da União) a taxa de 30%. Fonte: Elaboração própria com dados da Anatel (2017)

Assim como no último Relatório, realça-se que dos gastos apresentados estão
descontados aqueles que se referem a despesas com pessoal, já que essas não fazem parte da
gestão direta da Agência, mas do Ministério de Planejamento. Percebe-se que os níveis de
“Despesas Liquidadas” atuais da Anatel são semelhantes a 1998.
Note-se que a média de Despesas da Anatel, em face de toda a Receita arrecadada
com taxas, permanece em apenas 4,2% no período, mas, a partir de 2017, parece haver
reversão da tendência. Se for levada em conta toda a receita que é gerada pela atividade
regulatória da Anatel (incluindo Outorgas e Multas) essa média cai para 2,6% ao ano.
É claro que essa restrição orçamentária asfixia a Agência e limita as possibilidades
desta de exercer seu enforcement de maneira eficiente. Entretanto, cabe salientar que em
2017, proporcionalmente, a Agência teve acesso a um montante maior de recursos que
possibilitou melhoria de sua capacidade de orçamentária frente à suas obrigações
regulamentares.
A atual gestão da Agência, utilizando Acórdão do TCU,103 obteve significativa mudança
no histórico da destinação orçamentária à Anatel. Para o ano de 2018, a Anatel conseguiu a
dotação orçamentária na LOA conforme as necessidades levantadas pela instituição para o
referido ano, sem que houvesse os prejudicias contigenciamentos observados em anos
anteriores.
103

Disponível em: <http://teletime.com.br/20/09/2017/anatel-tem-dificuldades-para-bater-metas-por-conta-de-demandas-de-oie-telefonica/>.
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Também, com respeito à capacidade de execução do total empenhado, permanece o
mesmo. E novamente, é perceptível que isso não se dá por que a Anatel não necessite de tais
recursos não executados, “mas sim porque ao longo de um ano (sistematicamente) o provedor
orçamentário da Anatel, além de contingenciar o volume dos recursos financeiros pleiteados
pela Agência, vai promovendo, também, uma liberação gradual desse volume mensalmente de
empenho”.
A pouca utilização dos recursos do Fistel no setor de telecomunicações, por parte do
Governo, vem sendo alvo de apurações e relatórios do Tribunal de Contas da União – TCU, que
constatam a “utilização de recursos desses fundos como fonte para financiamento de despesas
diversas daquelas para as quais eles foram constituídos” e determina correções de tais
distorções104. Essas constatações do TCU têm ensejado forças à aprovação do Projeto de Lei do
Senado n. 352, de 2016, sob a atual relatoria do Senador José Agripino, e que trata da redução
das taxas do Fistel (além das do Fust e do Funtel) em caso de não aplicação dos recursos dos
fundos especificamente no Setor. Do último Relatório até o momento, não houve nenhuma
modificação no status em que se encontra tal projeto: desde de maio de 2017, a matéria já se
encontra em relatoria na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
Mesmo identificando uma redução na restrição financeira, nunca é demais lembrar
que as consequências das dificuldades persistiram em 2017, sendo cabível observar os
impactos sobre as diferentes perspectivas de atuação da Agência, que, para a análise da
Ouvidoria, são categorizadas de acordo com as dimensões do BSC. Um exemplo desse impacto
é o quanto descrito no Capítulo 2, em que analisamos a dimensão de Processos Internos da
Anatel, demonstrando as restrições de contratação de “meios de transportes” pela
Fiscalização da Agência. No Capítulo 5, ao analisarmos a integração das diferentes
perspectivas, esses impactos e correlações estão mais bem evidenciados.
Apenas em caráter descritivo, apresentamos o perfil do gasto orçado (LOA) da Agência
conforme dimensões do BSC, utilizadas na análise da atuação da Anatel enquanto
sistematização e categorização dos resultados. Para efeito didático foram comparados os anos
de 2016 e 2017, apenas os gastos que designamos como “despesas operacionais” (excluindo
os gastos com pessoal), que são da gestão da própria Agência.
Tabela 45 – Alocação Orçamentária Conforme Dimensões do BSC
ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (LOA)
2016

2017

Dimensão do BSC – Processos Internos
18,8%

18,3%

Dimensão do BSC – Aprendizagem e Desenvolvimento
0,8%

1,0%
Dimensão do BSC – Cliente

29,6%

28,5%

Dimensão do BSC – Financeiro (Econômico do Setor e Financeiro Anatel)
50,8%

104

52,2%

http://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/tcu-apresenta-relatorio-sistemico-do-setor-de-telecomunicacoes.htm
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As participações aqui colocadas estão excluídas os gastos com pessoal (salários,
auxílios, previdência etc.), já que estes, a princípio, não seriam administrados pela Agência, e
caso contrário, os percentuais não refletiriam a decisão do próprio órgão.
De acordo com a tabela anterior, o perfil não mudou muito, mas por óbvio os recursos
orçamentários se destinam a manter a própria estrutura o que seria natural. A perspectiva
financeira possui o mesmo caráter.
A dimensão Econômico-Financeira apresenta um maior percentual, mas é justificado
por que, conforme já dito, primeiramente foram excluídas da conta os gastos com pagamento
de pessoal. Segundo, todo recurso desta natureza é alocado, até de forma natural, para a
administração da própria agência, sobretudo com serviços de terceiros e material de consumo
próprio, que é bem parcimonioso.
Outro ponto interessante é que a na perspectiva “Cliente” predomina os gastos
relacionados a sua Central de Atendimento (Call Center), e que no geral, representou em torno
de 28,5% em 2017 dos gastos da Anatel, e deste, mais de 98% com o Call Center.
Ainda, olhando o referido quadro, percebe-se a necessidade de atenção da Agência
aos investimentos ligados à dimensão de Desenvolvimento e Aprendizagem, apenas 1% em
2017. Entretanto, cabe ressaltar que a presença importante e significativa desta dimensão no
montante dos recursos alocados, confirma, novamente, a necessidade de estabelecimento de
um indicador estratégico de acompanhamento dessa perspectiva, conforme já destacado na
seção 4.1 deste Relatório.
Um ponto de destaque é que a partir de 2018, a Agência passa a explicitar no seu
plano de contas, aquilo que é destinado à “gestão do plano estratégico”, o que representa os
custos associados à consecução do planejamento estratégico da Anatel. De certo modo, revela
o cuidado da Anatel em observar essas despesas que por sua natureza estratégica podem sim
cooperar para a melhoria de todos os outros processos da própria Agência, bem como os
custos ligados à construção do próprio arcabouço regulatório, o que pode ser útil para que a
própria Agência tenha condições de realizar a avaliação de custo-benefício em sua atuação.
Sobre o impacto causado pela restrição financeira ocorrida em 2017, ainda que parte
disso seja reflexo do contexto externo, como se dá no caso das contas públicas que passam
por grande estagnação e contingenciamentos, é necessário trazer à baila que o setor de
telecomunicações é superavitário em sua arrecadação, cujo destino deveria ser,
prioritariamente, para investimento na fiscalização do setor e especialização constante da sua
mão de obra, mas deixa a desejar de forma bastante evidente.
Por fim, em que pesem os períodos de contingenciamentos impostos aos recursos
disponíveis, esta Ouvidoria reconhece o esforço foi feito por parte da sua alta administração,
bem como dos seus colaboradores na superação desses obstáculos.
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4.5.

Integração Parcial de Resultados das Perspectivas

Nesta seção resultados entre as perspectivas do BSC são integrados com o propósito
de fornecer, sobretudo, ao Conselho Diretor da Anatel, ao setor de telecomunicações e à
sociedade visão integrada e transparente das ações regulatórias e fiscalizatórias da Agência,
bem como seus efeitos sobre o setor regulado e seus benefícios para todo o Estado Brasileiro.
Todavia, observou-se que, embora o planejamento da Anatel tenha se orientado
perspectivas estratégicas, nem sempre suas bases de dados apresentam formatos que
possibilitam interligação entre elas. Quando se adiciona o fato de que algumas bases de dados
não apresentam evidências de validade (como o caso da Pesquisa de Qualidade Percebida e
Satisfação), outras não apresentam granularidade suficiente, torna a viturde de cruzamento de
informações de persperctivas diferentes uma tarefa árdua ou, para alguns casos, mesmo
inviável.
Nessa seção apresentam-se e retomam-se alguns resultados de cruzamentos entre
variáveis e dimensões, inclusive de natureza contextual, com vistas a fornecer um panorama
integrado das análises aqui apresentadas. Buscou-se, na medida do possível, trabalhar com
cruzamentos quantitativos de dados. Quando não foi possível, apresentam-se interpretações
mais qualitativas que, muitas vezes, levam a hipóteses ou a questões levantadas a serem
pensadas e quiçá respondidas.
ü Competição, Qualidade Objetiva e Nível Socioeconômico
Observou-se, na seção relacionada à perspectiva Cliente, que o não cumprimento de
metas de qualidade objetiva por parte dos operadores para determinados conjuntos de
indicadores dos quatro serviços ocorre reiteradamente, mesmo que para alguns tenha havido
tendência à manutenção ou melhoria.
Questiona-se se tais descumprimentos são generalizados ou mais localizados e, se
concentrados em determinadas regiões, qual o perfil dessas em termo de competição
(perspectiva econômica) e de nível socioeconômico. A Ouvidoria, por meio do estudo “Modelo
Multivariado de Análise de Indicadores”, publicado como relatório Ad Hoc 1 pela Ouvidoria da
Anatel (2017e), identificou, entre outros achados:
105

a) Quando consideramos a relação entre os construtos “competição” e
“qualidade objetiva – atendimento” (este composto pela junção de quatro dos
cinco indicadores de desempenho operacional do grupo “Atendimento” para o
106
conclui-se que competição está associada ou mesmo impacta
SCM),
107
positivamente
na qualidade objetiva dos serviços, especificamente, no
105

Índice composto no âmbito da revisão do PGMC da Anatel composto pelos componentes: (a) Índice Herfindahl-Hirschman
(HHI), somatório dos quadrados das participações de mercado – market shares, varia de 0 a 1 (concentração mínima à máxima,
respectivamente); (b) Índice de Densidade: relação entre número de acessos/número de domicílios no município; (c) Componente
Infraestrutura: quantidade de ofertantes de fibra no município; (d) Indicador de Potencial de demanda: reparametrização
individual dos componentes IDHM renda e IDHM educação expressos no intervalo entre 0 (menor potencial de demanda) e 10
(maior potencial de demanda), combinados na proporção 80% (renda) e 20% (educação), sob a hipótese de que o poder de
compra exerce uma influência mais preponderante na aquisição do serviço. Categorias de competição e segmento de mercado: 1
– competitivos; 2 - potencialmente competitivos; 3 - pouco competitivos; 4 – não competitivos.
106
Resultados de dezembro de 2016.
107
Realizar interpretações de causalidade com cautela. Mesmo que tenham sido utilizadas técnicas de análise multivariada por
equações estruturais, não foram utilizados delineamentos por grupos de controle e experimental ou baseados em séries
temporais e em painéis.
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atendimento. A cada unidade de uma escala padronizada de competição,
acrescem-se 0,23 unidade à qualidade no atendimento. Os municípios que
apresentam configuração de serviço de SCM mais bem representados pela
participação de mercado, pelo número de acessos por domicílios, pela oferta de
fibra para um público do município com suas características de renda e de
educação são os que apresentam perfil com melhores resultados de atendimento
em sistemas de autoatendimento, de instalação de serviço, de tempo de reparo e
de resposta ao assinante.
b) Observou-se que os municípios com maior competição são os com maior nível
socioeconômico (NSE), ou seja, aqueles em que residem consumidores com maior
expectativa de estudo, maior renda e taxa de atividade, residentes em localidades
com melhor infraestrutura (Tabela 46). São dois construtos que, no Brasil, estão
fortemente relacionados.
Tabela 46 – Componentes do construto nível socioeconomico em função do grau de competição

c) Ainda, quando se realizou modelagem por equações estruturais, cada
aumento de um ponto no NSE vem acompanhado de acréscimo de 0,97 unidade na
competição da localidade.
d) Quando NSE foi testado como preditor de “qualidade objetiva –
atendimento”, a cada unidade de NSE, acrescem-se 0,27 na qualidade de serviços
em sistemas de autoatendimento, de instalação de serviço, de tempo de reparo e
de resposta ao assinante. Os municípios com melhores condições socioeconômicas
apresentam serviços de atendimento de melhor qualidade.
e) Municípios com um NSE maior apresentam maior qualidade de serviços de
atendimento, o que pode ser compreendido pela relação da capacidade aquisitiva
de serviços aliada aos fatores de escala nos grandes centros urbanos. O impacto da
competição na qualidade de atendimento diminuiu quando o NSE é tratado em
conjunto na modelagem. Tem-se a impressão que o NSE torna menos evidente a
relação entre competição e qualidade. De toda forma, reforça-se que os estudos
que envolvem esses dois construtos devem, necessariamente, considerar o NSE.

Esses dados, em suma, indicam que os consumidores residentes em localidades com
menor quantidade de empresas operando SCM estão mais sujeitos a terem atendimento
inadequado. O agravante é que esses são exatamente aqueles consumidores com menor NSE,
menor expectativa de estudo, menor renda, menor taxa de atividade e residentes em
localidades com pior infraestrutura.
Infere-se que podem ser encontrados resultados semelhantes quando estudos com
indicadores de rede for possível e para os demais serviços. Hipotetiza-se que, de forma
generalizada para os demais serviços e indicadores, a maior competição está nas localidades
com melhor NSE e onde há melhor qualidade técnica dos serviços. Mas outros estudos são
necessários para confirmar essa afirmação.
A reversão dessa constatação merece estar na agenda de projetos da Agência. O que
pode ser feito para minimizar o descumprimento de metas que, como vimos, muitas vezes
está nas localidades com menor NSE e competição? Considera-se que a distância entre a
emissão do comportamento de não cumprimento recorrente de algumas metas não devem
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apresentar uma latência, uma distância, muito grande do reforço. O reforçamento, para ser
eficiente, deve ser contingente, imediato, sob pena de não surtir efeito, ou não ter poder de
controle, questão que se tenta ajustar por meio da nova proposta do RQUAL.
Na seção relacionada ao Enforcement regulatório das contribuições à nova proposta
do RQUAL, a Ouvidoria já tinha se posicionado sobre o tema:
Quanto aos mecanismos de enforcement e operacionalização, em que pese
a fundamentação com a utilização da Regulação Responsiva, temos a
seguinte contribuição com vistas a apresentar um modelo que disponha de
análise prévia dos possíveis comportamentos do agente regulado em face
da modulação do monitoramento, reforço e contingentes.
Partindo dessa premissa, tem-se por constatação, em face de todo exposto
e por consequência, também, que a proposta de operacionalização e de
enforcement constantes da atual minuta do RQUAL contém premissas
verdadeiras, porém com conclusão no mínimo equivocada ou com
inadequação de reforço para se estimular a qualidade da prestação dos
serviços, bem como para contingenciar, de fato, uma performance
inadequada .
Quanto à competição, o Regulador atua e deve atuar em promover a
ampliação dos acessos, inserindo-se no contexto das discussões das políticas
públicas de massificação do acesso à Banda Larga, por exemplo, enquanto
serviço mais demandado atualmente. Estar ciente, inclusive, da correlação
direta que o aumento da penetração do serviço tem com o incremento e
melhoria nos níveis socioeconômicos, especialmente em regiões menos
desenvolvidas e por sua vez menos competitivas. Ou seja, promover a oferta
e acesso aos serviços leva à melhoria socioeconômica que por sua vez se
relaciona com a competitividade e qualidade dos serviços prestados.

Também para o SCM, agora utilizando dados de dezembro de 2017 de qualidade
objetiva e de reação aferidos pelas operadoras, verifica-se que o número de acessos, como era
de se esperar, é maior quando calculado para UFs que, em 2010, apresentavam maior
população (urbana e rural), com maior número de domicílio e taxa de atividade; melhor
infraestrutura, maior IDH e maior renda (Tabela 47).
Tabela 47 – Correlação entre número de acessos com indicadores
108
sociodemográficos, qualidade objetiva e competição em SCM – Brasil
N Acessos
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Número de domicílios

,896**

População total

,855**

População rural

,505**

População urbana

,913**

Taxa de atividade – 10 ou mais anos

,542**

% Pop em domicílios com água encanada

,394*

% Pop em domicílios com coleta de lixo

,690**

% Pop em domicílios com energia elétrica

,731**

% Pessoas em domicílio sem energia elétrica

-,703**

IDHM

,654**

IDHM Renda

,550**

IDHM Longevidade

,550**

IDHM Educação

,682**

Fontes: Bases e Documentos consultados. N de acessos: Anatel, 2017; N de domicílios: PNAD, 2014; IDHM: Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD), em http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/; Infraestrutura (Número de
ofertantes de fibra): Anatel/Gerência de Universalização e Ampliação do Acesso. Não foi obtida a informação do ano a que se
refere a variável disponível na base. Considerou-se 2016; Indicadores operacionais SCM (Qos atendimento e reação): Anatel, 2017;
Variáveis referentes ao NSE: IBGE, Censo de 2010.
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Renda per capita

,542**

Expectativa anos de estudo

,576**

Taxa de Reclamações (SCM1)

-,319

Taxa de Reclamações Reabertas na Prestadora (SCM3)

-,412*

Garantia de Velocidade Instantânea Contratada (SCM4)

,116

Garantia de Velocidade Média Contratada – Download (SCM5D)

,209

Latência Bidirecional – Terrestre (SCM6)

,409*

Variação de Latência (SCM7)

,046

Taxa de Perda de Pacote (SCM8)

,163

Taxa de Disponibilidade (SCM9)

,136

Taxa de Atendimento pelo Atendente em Sistemas de
Autoatendimento (SCM10)
Taxa de Instalação do Serviço (SCM11)

-,462*

Taxa de Solicitações de Reparo (SCM12)

-,277

Taxa de Tempo de Reparo (SCM13)
Taxa de Resposta ao Assinante (SCM14)

,541**
,360

HHI 2015

-,004
-,574**

HHI 2016

-,534**

HHI 2017

-,508**

HHI 2018

-,471**

Indicador de potencial de demanda

,582**

Penetração

,574**

N de ofertantes de fibra

,427*

Fonte: Elaboração própria. Spearman's rho. 24 <= N <= 27.
**. Correlação é significante ao nível de 0,01 (2-tailed).
*. Correlação é significante ao nível de 0,05 (2-tailed).

Os estados com maiores números de acessos em SCM geralmente são os com
maiores taxas de instalação de serviço (rs=0,54109), mas menores taxas de atendimento em
sistemas de autoatendimento (rs=-0,46). Cabe ressaltar que este indicador de desempenho
operacional foi o que apresentou pior percentual de alcance de metas no país no âmbito do
atendimento. Já os indicadores do grupo rede (SCM4 a SCM9) não apresentam grande relação
com o número de acessos, com a maioria das correlações bem baixas. Assim,
independentemente se a UF apresenta maior ou menor número de acessos, a rede apresenta
a mesma performance. Como vimos, na análise de alcance de metas em qualidade objetiva, há
muito que avançar ainda nesse desempenho de rede.
Os estados em que se observaram os maiores quantitativos de acessos, geralmente,
são os que apresentaram menor concentração de mercado ou menor HHI (rs=-0,57 em 2015;
rs=-0,47 em 2018), maior potencial de demanda, ou seja, índices mais elevados de renda e
educação (rs=0,58), maior penetração ou densidade (rs=0,57) e maior número de ofertantes de
fibra (0,43). No entanto, é importante considerar que as correlações, embora significativas, são
moderadas.
Não há disponilidade dos dados econômicos de ROL e de EBITDA das operadoras por
UF. Sabendo-se do erro de medida associado, se supuséssemos que as receitas operacionais
líquidas relativas ao SCM e seu EBITDA relativo a esse serviço se distribuissem igualmente pelo
número de acessos, poderíamos afirmar que esses são maiores em localidades com maior
nível socioeconômico, como é de se esperar, onde há relativa maior competição, potencial de
demanda, com número mais elevado de ofertantes de fibra. Ainda, resultados superiores de
109

Correlação de Spearman (rs) apropriada para dados ordinais e que não pressupõe normalidade de distribuições. Varia de -1,0 a
1,0. Correlações próximas de 1,0 ou diretas são consideradas altas e positivas, ou seja, quanto maior a magnitude dos dados de
uma variável, maior a dos dados da correlata. Correlações próximas de -1,0 ou inversas são consideradas altas negativas, ou seja,
quanto maior a magnitude dos dados de uma variável, menor a da correlata. Correlações próximas de zero indicam aleatoriedade
ou falta de relação entre as variáveis. Corrrelações próximas de 0,5 ou -0,5 são consideradas moderadas, respectivamente,
positivas ou negativas.
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receita e de lucro estariam geralmente nas localidades de menores taxas de atendimento em
até 20 segundos pelo atendente em sistemas de autoatendimento e não estariam associados
com a qualidade de rede que, como vimos e aqui complementamos, devem melhorar no
alcance de metas de forma geral no Brasil.
Verificando-se as correlações (Tabela 48) e a dispersão das Ufs em função da
concentração de mercado (HHI) com indicadores de qualidade objetiva e de reação em SCM,
mensurados em dezembro de 2017, podem-se retirar algumas conclusões.
Tabela 48 – Correlação entre concentração de mercado e qualidade objetiva e reação – SCM – Brasil
SCM1

Desempenho operacional
Taxa de Reclamações

SCM3

Taxa de Reclamações Reabertas na Prestadora

SCM4

Garantia de Velocidade Instantânea Contratada

SCM5D

Garantia de Velocidade Média Contratada – Download

SCM6
SCM7
SCM8
SCM9

Latência Bidirecional – Terrestre
Variação de Latência
Taxa de Perda de Pacote
Taxa de Disponibilidade

SCM10

Taxa de Atendimento pelo Atendente em Sistemas de
Autoatendimento
Taxa de Instalação do Serviço
Taxa de Solicitações de Reparo
Taxa de Tempo de Reparo
Taxa de Resposta ao Assinante

SCM11
SCM12
SCM13
SCM14

HHI
,690**
,653**
-,365
-,378
-,431*
-,342
-,527**
-,464*
,349
-,560**
,401*
-,184
-,288

Fonte: Elaboração própria. Desempenho operacional de Dezembro de 2017; HHI de 2018. Spearman's rho. 24 <= N de UF <= 27.
**. Correlação é significante ao nível de 0,01 (2-tailed).
*. Correlação é significante ao nível de 0,05 (2-tailed).

As Figuras 25 e 26 apresentam a relação do indicador de concentração de mercado
(HHI) e os de reação: taxas de reclamações (SCM 1) e taxas de reclamações reabertas na
prestadora (SCM3).

Figura 25 – Dispersão das UFs em função do HHI e SCM1
Fonte: Elaboração própria. Desempenho operacional de dezembro de 2017;
HHI de 2018. RR com HHI de 0,89, excluído da figura para melhor visualização
da dispersão entre as demais UFs.
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Figura 26 – Dispersão das UFs em função do HHI e SCM3

Fonte: Elaboração própria. Desempenho operacional de Dezembro de 2017; HHI
de 2018. RR com HHI de 0,89 excluído da figura para melhor visualização da
dispersão entre as demais UFs.

Evidenciou-se, para os indicadores SCM1 e SCM3, que retratam as reclamações ou a
reação dos usuários em face dos serviços, concentração de Ufs das regiões sul e sudeste na
área da figura com menor HHI e menor índice de reclamações. Por outro lado, estados do
Norte, principalmente, com maior concentração de mercado, apresentaram índices de
reclamações superiores. A promoção da competição nas localidades pode ser um caminho
para minimizar o as taxas de reclamações aos serviços.
A figura 27 apresenta a dispersão entre HHI e o SCM8, indicador de taxa de perda de
pacote. Vimos que, entre os relativos à rede, o SCM8 foi o que apresentou no decorrer dos
anos os piores percentuais de alcance de metas (53% apenas em 2017).

Figura 27 – Dispersão das Ufs em função do HHI e SCM8

Fonte: Elaboração própria. Desempenho operacional de Dezembro de 2017.

A correlação moderada e significativa de -0,50 indica para que, quanto maior o HHI,
menor a taxa de perda de pacotes, ou seja, melhor o desempenho do serviço. Quando
olhamos a dispersão, evidenciamos outro comportamento, pois temos UFs de alto e baixo HHI
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com perda de pacotes variando de 0,6 e 0,8. Por sua vez, verificamos os estados com taxas
próximas de 1,0 são exatamente de menores concentração de mercado.
ü Execução da Fiscalização e Financeiro da Anatel
O percentual de execução de ações fiscalizatórias e o percentual de execução dos
gastos destinados para cumprimento dessa finalidade em 2017 estão correlacionados,
seguindo a tendência dos anos anteriores (Figura 28)

Figura 28 – Execução de ações fiscalizatórias e de gastos com fiscalização – 2006-2017.
Fonte: Elaboração própria.

Os dados sugerem que os cortes realizados pelo Poder Executivo sobre o orçamento
da Agência estão impactando nas ações de fiscalizações. Trata-se de evento oriundo de
variáveis da perspectiva econômico-financeira, no caso da Anatel, com a de processos internos
relacionados à fiscalização. O Relatório Anual das Atividades de Fiscalização de 2017 (Anatel,
2018) informa que o percentual de ações de fiscalização concluídas em face das previstas foi
de 77,7%, diante de 78,3% do ano de 2016. Essa aparente manutenção no percentual esconde
que em 2017, houve acréscimo de quase 14% no volume total das ações de fiscalização, em
comparação ao ano anterior, mesmo em face do forte contingenciamento orçamentário
imposto à Anatel naquele ano.
De acordo com a natureza de alguns dos eventos de risco em ações que
descumpriram o prazo, podemos citar alguns com maiores frequências e que estão
diretamente ou indiretamente associados com a disponibilidade de orçamento da Anatel:
indisponibilidade de meio de transporte, indisponibilidade de diárias/passagens e
indisponibilidade de equipamentos.
Como já observado neste Relatório, percebe-se que a gestão atual da Fiscalização e o
engajamento obtido junto a todas às unidades da Anatel nos estados têm conseguido oferecer
soluções aos desafios e limitações impostas pela realidade orçamentária e de planejamento da
Agência como expostas acima. A governança regional, conforme evidenciada nas Reuniões das
Gerencias Regionais da Anatel (REGER), traz também evidências qualitativas da transformação
e melhorias que têm sido implementadas junto aqueles que representam metade da força de
trabalho da instituição e são a interface do Regulador pelo o Brasil.
Para efetivo alcance da proposta do BSC, é sabido da importância da relação entre as
quatro perspectivas e seus diversos indicadores. Mas isso só é possível quando as bases de
dados se falam em níveis de granularidade, se quisermos utilizar análises mais quantitativas. A
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Ouvidoria conseguiu apresentar, nesta seção, algumas dessas relações, mas poderia ter se
aprofundado se tivesse em mãos, por exemplo, resultados econômicos em níveis mais
localizados, resultados de quantitativo de treinamentos realizados junto aos funcionários das
operadoras (já que Alves, em 2005, já tinha constatado que treinamento impacta na qualidade
dos serviços e na satisfação), o que não foi possível no presente Relatório. Tendo em vista
suprir essas limitações mais quantitativas, análises relacionais entre dimensões de natureza
mais qualitativa serão realizadas ou retomadas na seção relativa às discussões e conclusões.
Fica sempre o alerta à Anatel que, no processo de implantação do planejamento
estratégico, preocupa-se na coleta, sistematização e utilização de dados das quatro
perspectivas do BSC, de forma que elas estejam em níveis de granularidade idênticos e com
chaves de ligação. Caso contrário, é impossível verificar as possíveis relações causais entre as
pespectivas estratégicas e consequente aprimoramento do modelo de gestão.

124

Capítulo 5. Accountability da Ouvidoria
E, imbuídos da importância da transparência e do compromisso com a função pública,
cabe-nos apresentar dados de atividades da Ouvidoria, como uma forma de Accountability,
ações que estão sendo ou que foram executadas pela Ouvidoria na atual gestão, além
daquelas que estão descritas em cada capítulo relacionado aos subprocessos estratégicos.
Ressalta-se que essas atividades dizem respeito a eventos, participações em reuniões de
trabalho, ações administrativas e de relações institucionais.
Tabela 49 – Ações da Ouvidoria – Relação Institucional
RELAÇÃO INSTITUCIONAL DA OUVIDORIA

AÇÕES

STATUS

Participação em Grupos, Comitês, Fóruns e Reuniões de Ouvidorias Públicas.

Contínuo

Participação em Grupos, Comitês, Fóruns e Reuniões Temáticas de Defesa do
Consumidor.

Contínuo

Participação em Audiências e Reuniões com os Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário.

Contínuo

Participação em Seminários e Eventos do Setor

Contínuo

Palestrantes em Seminários e Eventos do Setor (Painel Telebrasil e Encontro
Telesíntese)

Realizado

Participação em Grupos, Comitês, Fóruns e Reuniões Temáticas do Setor de
Telecomunicações e de TIC’s.

Contínuo

Visita a órgãos e entidades externas e Órgãos de Controle

Contínuo

Participação em Reuniões do Conselho Consultivo

Contínuo

Participação em Comissões, Grupos e Fóruns Internacionais (CBCs, CCPs e Enc.
Bilaterais).

Contínuo

Apresentação da Ouvidoria aos Escritórios Regionais

Em Andamento

Tabela 50 – Ações da Ouvidoria – Comunicação
COMUNICAÇÃO DA OUVIDORIA

AÇÕES

STATUS

Criação de Plano de Comunicação e divulgação de Informações da Ouvidoria nas Redes
Sociais

Em Andamento

Instituição de um Canal de Comunicação Interna da Ouvidoria com a Anatel

Em Andamento

Elaboração de Relatórios ao Conselho Diretor para apreciação e manifestações

Contínuo

Elaboração de Relatórios anuais para publicação após apresentação ao Conselho.

Contínuo

Projeto Ouvidoria, Educação e Desenvolvimento (Palestras na Anatel).

Contínuo

Das ações realizadas pela Ouvidoria, serão detalhadas as referentes ao
acompanhamento do GIRED e da implementação da comunicação da Ouvidoria em mídias
sociais.
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ü Ouvidoria e Acompanhamento do GIRED
Esta Ouvidoria publicou em 06 março deste ano o seu segundo Relatório Ad Hoc 2 de
2017, onde apresenta suas considerações acerca do processo da migração da Tv analógica
para Tv digital, reafirmando assim o seu papel de contribuir com cumprimento da missão
estratégica da Anatel, e de igual forma, colaborar com a sociedade.
Foi reconhecido ali o esforço e apoio do Presidente da Agência, Juarez Martinho
Quadros do Nascimento, que “[...] tem conduzido pessoalmente este projeto e presidido o
próprio Gired (Grupo de Implantação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais
de TV e RTV)” (RELATÓRIO AD HOC 2, p.6).
Esse processo, reputamos como um exemplo de política pública adotado pelo
Regulador brasileiro, já que impacta especialmente os telespectadores das classes de renda
mais baixas.
Em particular a distribuição gratuita dos kits para brasileiros inscritos no Cadastro
Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal, com previsão de 14 milhões de
kits e previsão de até o fim do programa. O impacto até a publicação do referido Relatório Ad
Hoc foi de mais de 88,6 milhões de pessoas.
Para além da simples melhoria da imagem de TV que advém da própria mudança,
outro impacto positivo decorre do que se convencionou chamar de “dividendo digital”. Em
outras palavras, como a parte do espectro em 700 MHz resultante da migração da TV
analógica passará a estar disponível, pois o sinal digital ocupará menos espaço dentro da
mesma faixa, e que servirá para prestar serviços móveis em 4G e banda larga. Esta crença se
justifica pelo fato de que o custo de implantação nas áreas rurais, pois uma torre operando em
700 MHz cobre a área de aproximadamente três torres em 2,5 GHz.
Devido também a ótima penetração em edificações e maior propagação em médias
distâncias, possibilitando duas vantagens. Nas áreas urbanas, com grande quantidade de
edifícios, a qualidade do serviço melhora substancialmente em ambientes mais restritos
fisicamente, reduzindo as áreas de sombra e aumentando a percepção de qualidade técnica do
serviço, o que deverá favorecer a expansão da cobertura de banda larga móvel e a óbvia
eficiência na gestão do espectro.
Por fim, a Ouvidora teve a oportunidade de participar diretamente destas ações de
desligamento do sinal analógico nas cidades de Florianópolis, Porto Alegre e Curitiba, e
deixamos o seguinte relato:
“A agenda de reuniões, entre os dias 11 e 13 de dezembro de 2017, foi bastante
exaustiva, todavia muito gratificante pela constatação in loco dos resultados de
planejamento criterioso, necessário justificado pelo envolvimento de muitas
pessoas, desde os usuários, membros das ONGs, passando pelas mensagens na
mídia, entre outros.” (Relatório Ad hoc 2 de 2017, p.59-60)

ü Ouvidoria e Mídias Sociais
As mídias sociais são parte de um fenômeno cultural ativo na alteração das relações
sociais nos últimos anos. É um processo modificador, não somente da interação entre pessoas,
mas também do mundo corporativo e governamental, resultando no despertar da atenção de
empresas e órgãos públicos para os usos possíveis das ferramentas digitais de produção e
distribuição de conteúdo. A relação de uma organização com seus colaboradores é
significativamente alterada pelo fortalecimento da comunicação online e das plataformas
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interativas. Além de fortalecer a estratégia de negócios, o uso correto das mídias sociais dá
visibilidade para a organização e o que ela representa. Da mesma forma que o uso inadequado
pode trazer danos à imagem da instituição.
A Ouvidoria da Anatel, conforme o art. 45 da Lei n. 9.472/97 tem como atribuição
principal realizar as apreciações críticas sobre a atuação da Agência, não se confundindo com
os canais de atendimento da Anatel. Conforme preconiza a Lei Geral de Telecomunicações
(LGT), não foram definidos os processos a serem percorridos para alcançar o objetivo da
apreciação da atuação da Agência, no entanto, deixa clara a atuação da Ouvidoria como parte
integrante do ambiente de Governança da Anatel.
Dito isto, optou-se em direcionar as ações desta Ouvidoria para contribuir para as
melhorias dos processos internos da agência, no que tange aos princípios pelos quais ela foi
constituída. Tal importância exige um esforço no sentido de que esta Ouvidoria venha a
cooperar de maneira mais adequada junto ao Conselho Diretor desta agência, necessitando
assim, lançar mão das melhores práticas e ferramentas de análise. Para tanto, elaborou-se um
Plano de Mídias com objetivo de guiar, de maneira assertiva, a gestão da página do Facebook
destinada a Ouvidoria da Anatel. Visto que, é fundamental para qualquer órgão, ter um espaço
dentro deste âmbito das mídias sociais para a divulgação de suas atividades, contato com o
público e cumprimento dos direitos a informação e prestação de contas com o cidadão.
Dentro de tal documento, vislumbrou-se encontrar o caminho de adequar a
linguagem da Ouvidoria em sua fanpage, por meio da proposta de pesquisas de opinião de
mercado, utilizando-se de métodos qualitativos e quantitativos, com objetivo final de se
definir uma voz da marca da Ouvidoria da Anatel para com o seu público-alvo. E, em adição,
propor um planejamento para seleção de pautas, monitoramento, mensuração e avaliação
dentro da mídia social.
ü Números da fanpage da Ouvidoria no Facebook
As publicações na página da Ouvidoria no Facebook começaram em 13 de Setembro
de 2017, a média de seguidores que tivemos foi de 109 pessoas. Em 01 de agosto totalizamos
186 seguidores, 177 curtidas. O período com o maior número de curtidas foi entre os meses de
Fevereiro e Abril de 2017.
Ao longo desse período foram totalizadas 59 publicações, contamos 13.826 pessoas
alcançadas (isso inclui todas as reações, comentários e compartilhamentos na publicação
original e compartilhamentos em qualquer instância. As interações que foram alteradas ou
excluídas são contadas no total. Por exemplo, mudar a reação Amei para Curtir conta como
duas interações), 773 reações, comentários e compartilhamentos. Nas publicações totalizamos
537 curtidas. Na Figura 29, tem-se o gráfico com dados de sexo e faixa etária dos seguidores da
fanpage.

Figura 29 - Dados de Acesso à Fanpage da Ouvidoria no Facebook
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Tendo em vista a tecnologia proposta ao Conselho Diretor (CD) da Anatel, em
dezembro de 2016, para a atuação desta Ouvidoria com base nos pressupostos da LGT,
fechamos o ciclo destes dois anos de atuação, conseguindo a viabilização da nossa proposta de
colaboração com a gestão do Regulador.
Desta feita, focamos nossa análise em dados de forma que pudéssemos tornar mais
robusta a apreciação da atuação do regulador, mesmo que em um contexto de constantes
disrupturas e metamorfoses de toda a ordem. Nossa preocupação com análises pontuais ao
egrégio Conselho Diretor tem sido tanta que, como consequência, nos debruçamos sobre
alguns temas que constituem processos decisórios internos e que se evidenciaram como
relevantes e de “quentes debates”.
Destacamos a nossa constante preocupação, como pesquisadores de formação, com
a evidência dos fatos, afastando-nos da realidade construída, citada por Harari (2017), e
mergulhamos na tecnologia que tonasse nossos achados mais consistentes e confiáveis ao
Conselho da Anatel. Enorme, assim, a responsabilidade desta Ouvidoria.
Lembramos que, desde o ano de 2013, a Ouvidoria estava com a atribuição de
definição de uma investigação sistematizada que deixasse claro o quanto a sociedade está ou
não satisfeita com os serviços entregues por esta Agência de Estado. Resumidamente,
podemos dizer que, neste ano de 2018, será disponibilizado, à sociedade, o instrumento de
avaliação da Satisfação dos Usuários quanto aos serviços da Anatel dispostos em sua Carta de
Serviços. Esse processo é bastante importante, pois, além de colaborar com os ajustes
pontuais nas atividades da Anatel, implica ainda dar mais transparência aos fazeres
institucionais com fulcro na sociedade.
A tecnologia de definição da Carta de Serviços e de construção e validação do
instrumento para coleta de dados foi ancorada em transferência de tecnologia, à Ouvidoria,
por meio de instrutoria da UnB e no método proposto pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) no projeto “Simplificando Vidas”, que, por sua vez, levou à criação do
Programa Brasil Eficiente pelo Governo Brasileiro. Destacamos que perseguimos a constituição
de uma cultura avaliativa, que se consolida na medida em que conseguirmos fechar o ciclo
avaliativo, contemplando, primeiramente, a qualidade nos instrumentos de medida,
divulgação das ações e implementação de resultados.
Isso posto, então, os achados sob as quatro perspectivas do BSC serão comentados
de forma geral neste capítulo, a saber:
1. Perspectiva Aprendizagem e Desenvolvimento
Os indicadores que avaliam essa perspectiva são: 1) clima organizacional; 2) número
de servidores do quadro de pessoal por cargo, grau de formação e classe e padrão da carreira;
3) rotatividade de servidores do quadro de pessoal; e 4) execução de formação do plano
trienal de capacitação.
Em contraponto ao ano de 2016, a Anatel realizou o seu estudo sobre Clima
Organizacional com fulcro em artefatos culturais, também simultaneamente identificados.
Esse procedimento é de significativa importância, uma vez que traz subsídios para a
construção de políticas de gestão de pessoas, de forma mais adequada, próximas da realidade
percebida pelos servidores sobre o seu ambiente laboral.
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A Ouvidoria encontrou comunalidade entre os resultados do diagnóstico de clima
realizado em 2017 com outras realizadas anteriormente, por exemplo: necessidade de revisão
nos processos comunicacionais, de criação de espaços para criatividade e inovação e de
justeza. Destacam a necessidade de melhoria e de ajustes em processo de trabalho, fato que
pode desencadear uma série de desempenhos equivocados, adoecimentos e dúvidas sobre
quais comportamentos são mais ou menos adequados. Para além dessas percepções, os
servidores se identificam com valores como autonomia, motivam-se pela criatividade,
curiosidade, eficácia, eficiência, modernização, qualidade, reconhecimento, competência,
prazer, inovação, realização, liberdade e igualitarismo.
A Anatel vem desenvolvendo ações de divulgação e de intervenção pontual, com
base nos resultados da pesquisa de QVT de 2017 que envolve: apresentação sobre clima
organizacional nos setores, construção de plano de ação em conjunto com alta administração
e servidores, orientação aos gestores sobre possíveis ações de melhoria de clima e
monitoramento do impacto das ações até a realização da próxima pesquisa em 2019. Todavia,
reconhecemos que essas ações denotam empenho na proposição de alternativas, mas não
minimizam a importância de se ter um plano de ação para a gestão de pessoas que parta dos
achados do estudo de Clima Organizacional, entre outros. Destaca-se a importância da criação
de uma Assessoria de Desenvolvimento de Pessoal, proposta pela Ouvidoria, Unidade
Estratégica de Gestão de Pessoas ligada ao planejamento institucional e ao núcleo decisório
dessa Agência, caso contrário a política de T.D.& E., de pessoas e de Clima perderá prioridade
no enorme volume de outros fazeres e recursos, próprios de uma área de Administração de
Recursos Humanos.
Importante que esses achados sejam confrontados com os indicadores de
desempenho de cada área. Isso mesmo, com os indicadores plotados ao nível operacional das
áreas. Seria sim, uma análise qualitativa e mais pontual em cada unidade administrativa da
Agência. Esse procedimento deixaria claro como o ambiente percebido impacta positivamente
ou não no desempenho dos servidores e nas metas do plano operacional das suas respectivas
unidades de trabalho. Por outro lado, a construção de uma política de incentivos nos parece
urgente, uma vez que, sem ela, a instituição não terá muita flexibilidade para adoção de
recompensas. Por exemplo, temos um modelo de avaliação de desempenho que não
diferencia se os servidores construíram as competências necessárias para a execução eficiente
das tarefas ou não; um modelo incapaz de promover uma distribuição mais simétrica do
desempenho, o que seria esperado. Ao contrário, leva a resultados com extrema assimetria
negativa de forma que, praticamente, todos os servidores são excelentes em termos de
desempenho, sem diferenciação.
Perguntamos então: nessa condição, como trabalhar a recompensa com base na
meritocracia? Importante, para tanto, que sejam definidas alternativas de manutenção da
motivação e da meritocracia. Ações assim demandam a construção de políticas de forma que
se possa construir um plano de ação que reforce os valores institucionais e reduza o efeito
negativo da percepção de clima sobre o desempenho individual e corporativo. Dessa forma,
sugerimos que novo estudo de clima seja sim realizado nesta Agência, mas com base na
implantação de uma estratégia de ação pela parte da área de desenvolvimento de pessoas.
De igual maneira, entendemos como importante se pensar na política de
encarreiramento dos servidores, para além do que está previsto na Lei n. 10.871, de 2004. O
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indicador de quadro de pessoal e padrão de carreira evidencia, novamente, uma
concentração, para todos os cargos, nas últimas faixas das carreiras.
Prevê-se, no entanto, entre este ano de 2018 e o próximo de 2019, grande migração
para a Classe Especial dos servidores entrantes em 2005, com titulação de especialização, uma
vez que, ao final de 2017, apenas 262 servidores de Nível Superior (Analistas e Especialistas)
não possuíam ainda essa titulação exigida.
Importante atentar-se quanto a rotatividade no quadro de pessoal, já que ela pode
ter impacto direto no quantitativo de servidores no decorrer do tempo. Isso se faz necessário
como forma de planejamento de provimento da força de trabalho nos cargos e
acompanhamento das migrações intra instituição e para fora da instituição.
Essas informações referentes à disponibilidade de servidores e sobre rotatividade
precisam analisadas à luz: (a) do dimensionamento da força de trabalho por área da Anatel; (b)
da quantidade, da complexidade e das exigências dos processos e das tarefas institucionais; e
(c) dos resultados do diagnóstico relacionado ao domínio e a importância dos Conhecimentos,
das Habilidades e das Atitudes (CHAs) (GOLDSTEIN, 1986).
Naquilo que se refere ao T.D.&E. dos servidores da Agência, contemplado pelo
indicador “A4 – Taxa de execução de formação do plano trienal de capacitação”, o valor
apresentado para 2017 foi de 295,6%. Todavia, questionam-se alguns pontos, basicamente,
entre eles: a) a pertinência dos eventos de T.D.&E. com as tarefas ou fazeres dos servidores; b)
a avaliação de impacto dos servidores sobre o desempenho no cargo e sobre os objetivos
estratégicos desta Agência; e c) o diagnóstico individual com os gaps de desempenho que
justifiquem a demanda pelos cursos em tela.
2. Perspectiva Processos Internos
Esse contexto dos processos internos da Agência cuida dos indicadores de: 1)
evolução do cumprimento do Plano Operacional (Tático); 2) cumprimento do Plano de
Fiscalização; 3) Fluxo de outorgas; 4) deliberação de matérias do Conselho Diretor; 5) eficiência
do Controle de Obrigação; 6) eficiência de acordo de compromisso; 7) PADOs em acordo de
compromisso; 8) execução da Agenda Regulatória; e 9) eficiência da Resolução de conflitos de
competição.
O Plano tático foi composto por 35 iniciativas selecionadas para execução ao longo
de 2017. Dessas, foram cumpridas, em média, 66% das metas estabelecidas para o período.
Verifica-se, portanto, pequeno crescimento de 0,4%, para o alcance de metas do plano
operacional, em relação a 2016. Interessante observar que, ao se distribuirem as ações do
plano tático pelas dimensões estratégicas, ou seja, as quatro perspectivas estratégicas do BSC,
pode ser notado melhor equilíbrio entre elas, sobretudo na dimensão de Aprendizagem e
Desenvolvimento. Todavia, há que sempre se prestar atenção à questão da pertinência das
ações de T.D.&E. com a estratégia corporativa.
Já os indicadores estratégicos foram por nós categorizados no modelo de análise
utilizando o BSC e se observa a inexistência de monitoramento da Dimensão de Aprendizagem
e Desenvolvimento.
Quanto ao cumprimento do POF, endossamos a importância da fiscalização e do
controle em qualquer processo de gestão que seja sistêmico. Nesse particular, lembramos a
relevância da fiscalização para o regulador, como instrumento de retroação para o regulado e
a sociedade.
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Observamos o esforço das equipes de fiscalização que, mesmo diante do forte
contingenciamento orçamentário imposto à Anatel nos últimos anos, imputou um acréscimo
de 12,73% nas suas tarefas. Identificamos aqui empenho e superação e atribuímos os créditos
a aspectos de gestão da motivação desses servidores, uma vez que o suporte para a realização
do trabalho se manteve o mesmo. Asssim, supomos que ações pontuais evidenciam o
incremento de eficiência na gestão da respectiva área, bem como da equipe de profissionais
alocada na SFI e em todas as regionais da Anatel pelo Brasil.
Fazemos aqui um postulado de que o contexto em que estão inseridos, somado a
suas próprias características ou mesmo ao estilo gerencial, podem ter levado esses servidores
a estarem subjetivando seu trabalho. Isso implica a possibilidade de estarem criando novos
procedimentos e ações, de forma que as metas de fiscalização possam ser alcançadas.
Ademais, a governança regional, conforme evidenciada nas Reuniões das Gerencias
Regionais da Anatel – REGER, traz também evidências qualitativas da transformação e
melhorias que têm sido implementadas junto aqueles que representam metade da força de
trabalho da instituição e são a interface do Regulador pelo Brasil.
Observa-se que o fluxo de outorgas para prestação de serviços de telecomunicações,
independentemente de sua modalidade tem sido crescente em sua série história. Um conjunto
de ações, nessa área, coloca a Anatel como uma das protagonistas para a Plataforma de
Cidadania Digital do Programa Brasil Eficiente.
No que tange as deliberações do Conselho Diretor desta Agência, ficou patente, com
a alta eficiência do resultado dos indicadores ao se considerarem as matérias pautadas e as
deliberadas, bem como do fluxo de deliberações, diminuindo o quantitativo de matérias
pendentes no Colegiado.
Quanto à eficiência do controle de obrigações com apurações sobre o cumprimento
da norma, em diferentes aspectos, com interface na fiscalização, observa-se decréscimo na
quantidade de PADOs instaurados. Tendo em vista as categorias nas quais se instalam os
PADOs, a saber: Direitos dos Usuários, Obrigações Gerais, Qualidade e a Universalização;
encontra-se uma maior relação de PADOS instruídos no tema “Direitos dos Usuários”. De igual
maneira, houve quase que uma equivalência para todos os quatro temas, o que demonstra
uma melhora qualitativa da Anatel no controle de tais obrigações.
No que tange aos TACs, esta Ouvidoria endossa a enorme capacidade de eficiência
que possui o modelo, em termos de controle de desempenho corporativo. Todavia, não foram
assinados compromissos pela Anatel com as operadoras, o que inviabilizou novamente o
cálculo do indicador.
Sobre a Agenda Regulatória, constatamos enorme volume de itens agendados. Para
o biênio 2017-2018, foram planejadas 61 ações regulatórias (incluindo o déficit da agenda
anterior). Pelos dados enviados para esta Ouvidoriaa, no primeiro trimestre de 2018, apenas
42,9% das ações foram executadas, pouco menos da metade, faltando apenas nove meses até
o fim do prazo estabelecido.
Questiona-se sobre a pertinência de rito da atual Agenda Regulatória, uma vez que
um percentual daquilo que está previsto migrou de um para outro ano e, mesmo assim, alguns
desses itens persistem em atraso, inclusive nos itens migrados. Credita-se essa migração dos
itens ao fato de o processo se caracterizar como bastante modorrento, ainda que existam
especificidades em nível de complexidade de um tema em relação ao outro e pontos que
estariam fora do controle.
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Consideramos que, em vinte anos de existência, a Anatel poderia já ter um feito uma
meta análise do processo de construção dos regulamentos de forma a saber onde estão e
quais são estão os aspectos restritivos e impulsionadores na busca de, ainda mais, agilidade.
Se o processo de construção de regulamentos for demorado, pode acarretar descompasso
entre a sua urgência e a sua viabilização.
No que se refere à mediação e resolução de conflitos entre prestadores a Agência
continua a demostrar elevada eficiência tal como a verificada no ano anterior.
3. Perspectiva Cliente
Essa perspectiva é composta por indicadores relacionados a: 1) desempenho
operacional das operadoras; 2) qualidade percebida dos usuários dos serviços de
telecomunicações; 3) satisfação desses usuários; 4) reclamações acerca dos serviços das
operadoras; 5) reação dos usuários obtida no âmbito do CDUST; e 6) manifestações sobre a
Anatel.
No que se refere aos indicadores de desempenho operacional, recomenda-se a
adoção de medidas para reversão do distanciamento dos resultados em relação às metas
estipuladas.
O Sistema de Indicadores da Ouvidoria contempla os indicadores C2 – Escores
fatoriais de qualidade percebida pelos usuários dos serviços de telecomunicações e C3 –
Escores fatoriais de satisfação dos usuários dos serviços de telecomunicações. Importantes
medidas que permitiriam análise mais completa da atuação da Anatel sob o enfoque do BSC.
Todavia, esses dados não serão aqui comentados, tendo em vista a problemática apontada no
Relatório de 2017, no que tange aso aspectos de validade e de confiabilidade do instrumento
de medida desses indicadores que, de fato, precisam ser calibrados, nesse particular.
4.

Perspectiva Econômica

Cuida dos indicadores econômicos do setor e, diferentemente do ano anterior em
que foram apresentados indicadores setoriais, como dados de ROL (Receita Operacional
Líquida), de valor econômico como o EBITDA (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e
amortização) e investimentos; neste ano, foram apresentados indicadores econômicos do
setor que tivessem a virtude de apurar os principais elementos de análise de mercado, como a
concentração e desigualdade – faces da mesma moeda, lucratividade para o diagnóstico da
existência de barreiras à entrada, além das outras análises da situação econômico-financeira
da própria Anatel.
Considerou-se, para essa perspectiva, em seu aspecto econômico do mercado, os
seguintes indicadores: 1) concentração de mercado; 2) poder de mercado; e 3) instabilidade
de concorrência.
Observe que o SeAC vem diminuindo progressivamente, ainda que esses serviços
costumem a ser comercializados juntamente com o SCM e STFC. Considerando o já antigo
conjunto de serviços do tipo “triple play” somente o SCM cresce de maneira consistente ao
longo do tempo, ainda que careça de maior alcance em termos de número de acesso.
No que diz respeito à concentração, com exceção de alguns casos muitos específicos,
não houve mudanças significativas nos quatro serviços avaliados por este Relatório. Além
disso, conseguiu-se identificar que as barreiras à entrada, de natureza econômica, vêm
diminuindo, mas ainda são altos em muitas das regiões brasileiras, sobretudo no Centro-

133

Oeste. Ainda, considerou-se como positiva a ação da Agência, em particular, quando, há cinco
anos, diminuiu o valor da outorga no SCM e acelerou o processo de outorga.
Sobre o desempenho financeiro da Anatel, foram considrados os indicadores: 1)
destinação orçamentária; e 2) execução financeira da Anatel, tomando por base a linha
histórica dos últimos 20 anos de existência desta Agência. Não obstante, percebe-se que os
níveis de “Despesas Liquidadas” atuais da Anatel são semelhantes a 1998.
Percebe-se que o perfil de alocação de gastos não se alterou, o que demonstra uma
continuidade administrativa na priorização dos recursos para o seu mínimo funcionamento,
ainda que diminuída a relação liquidada e empenhada. Nota-se também que, ainda que pouco
significativa em relação ao total de gastos, a dimensão de Aprendizado e Desenvolvimento foi
o que apresentou o maior crescimento (17%), e isso decorreu do aumento de recursos para
capacitação de servidores da agência.
Óbvio que a restrição orçamentária asfixia a Agência e limita as possibilidades desta
de exercer seu enforcement de maneira eficiente, como se verificou em 2017, mas que, ao
final do exercício, conseguiu-se um complemento orçamentário. Entretanto, a atual gestão da
Agência, utilizando Acórdão do TCU, obteve significativa mudança no histórico da destinação
orçamentária à Anatel. Para o ano de 2018. A Anatel conseguiu a dotação orçamentária na
LOA conforme as necessidades levantadas pela instituição para o referido ano, sem que
houvesse os prejudiciais contigenciamentos observados em anos anteriores. 110
Destaca-se que, em que pesem os períodos de contingenciamentos impostos aos
recursos disponíveis, esta Ouvidoria reconhece o esforço foi feito por parte da sua alta
administração, bem como dos seus colaboradores.
ü

Integração dos resultados

Representa uma tentativa de um cruzamento de indicadores dentro de cada uma das
perspectivas estratégicas e entre elas. Acreditamos na importância dessa técnica, mas
adiantamos sobre a enorme dificuldade de que seja realizada a contento, com eficiência e
eficácia, em decorrência do “estado da arte” das bases de dados da Agência. Essa condição
permeia, por exemplo: plotagem definitiva dos indicadores a serem acompanhados,
dicionários de dados, gatilhos entre as bases, entre outros procedimentos necessários para a
sua composição e debug. Alertamos que não cabe a Ouvidoria fazer o debug das bases, essa
tarefa deverá está na responsabilidade dos curadores dos dados, sendo a sua junção
responsabilidade da gestão de Tecnologia da Informação.
Entre os principais achados dessa análise da Ouvidoria para o ano de 2017, pode-se
concluir com as observações constantes dos seguintes temas.
o

Competição, Qualidade Objetiva e Nível Socioeconômico (NSE)

A Ouvidoria considera relevante que a Agência detenha um olhar mais cuidadoso no
que se refere aos descumprimentos de indicadores objetivos, pautados, para avaliação
minimamente de perspectivas como Rede, Atendimento e Reação, por exemplo, e as
consequências sobre o mercado, pontualmente. Necessário, ainda que fixar o olhar sobre o
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que pode resultar em termos da variável socioeconômicas, uma vez que NSE tem efeito
enorme sobre a prestação de serviços e qualidade. Então, pode-se postular que se faz
necessária uma investigação fiscalizatória de ordem qualitativa para que se possa melhor
entender o porquê de alguns indicadores objetivos não estarem alcançando as metas definidas
pelo Regulador.
Está, como observado, evidente o descumprimento de metas de forma reiterada
para alguns indicadores objetivos. Será que há descumprimento de metas nas localidades com
menor NSE e competição? Outra questão que levantamos reside na latência da punição ou do
reforço ao desempenho. Considera-se que a distância entre a emissão do comportamento de
não cumprimento recorrente de algumas metas não deve apresentar uma latência, uma
distância, muito grande do reforço negativo.
Ademais, correlação estatística implementada, pela Ouvidoria, entre esses três
construtos apontam, no caso do SCM apresentam resultados que nos instigam a pensar sobre
o descumprimento de metas, mas tendo como pano de fundo o contexto de mercado, Assim,
estados com maiores números de acessos em SCM geralmente são os com maiores taxas de
instalação de serviço (rs=0,54 111 ), mas menores taxas de atendimento em sistemas de
autoatendimento (rs=-0,46).
Cabe ressaltar que este indicador de desempenho operacional foi o que apresentou
pior percentual de alcance de metas no país no âmbito do atendimento. Já os indicadores do
grupo rede (SCM4 a SCM9) não apresentam grande relação com o número de acessos, com a
maioria das correlações bem baixas. Assim, independentemente se a UF apresenta maior ou
menor número de acessos, a rede apresenta a mesma performance. Nossa provocação reside
na necessidade de melhor investigação desses fatos para o incremento do bem estar entre
consumidores e ofertantes dos serviços. Como vimos, na análise de alcance de metas em
qualidade objetiva, há muito o que avançar ainda nesse desempenho de rede.
Por outro lado, as correlações apontam que os estados em que se observaram os
maiores quantitativos de acessos, geralmente, são os que apresentaram menor concentração
de mercado ou menor HHI (rs=-0,57 em 2015; rs=-0,49 em 2018), maior potencial de demanda,
ou seja, índices mais elevados de renda e educação (rs=0,58), maior penetração ou densidade
(rs=0,57) e maior número de ofertantes de fibra (0,43). No entanto, é importante considerar
que as correlações, embora significativas, são moderadas. Assim, entende-se que há margem
para a melhoria das condições de mercado, mesmo em estados com o perfil social que aqui
apontamos.
Acreditamos que isso é conhecimento da realidade de mercado e que necessita ser
analisado pelo regulador. Necessário administrar a fazer gestão catapultando o mercado, mas
entendendo comportamentos ou desempenhos pontuais. Observamos que todo e qualquer
comportamento é contextualizado e é sob essa perspectiva que os indicadores objetivos, ou
mesmos os subjetivos necessitam ser interpretados. Promovendo a competição conseguiría-se
minimizar ou controlar melhor as reclamações. O que nos preocupa é que uma série de ações
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venha a ser implementada, sem que necessariamente tenham relação com as causas dos
fenômenos.
o Execução da Fiscalização e Financeiro da Anatel
Parece evidente, mas encontramos correlações estatísticas entre os construtos
fiscalização e recursos financeiros da Agência. Assim, os cortes orçamentários impostos à
Agência acabam exigindo dos gestores e servidores um custo sobrehumano de forma a
conseguirem desempenhar a contento as suas atividades. Como já observado neste Relatório,
percebe-se que a gestão atual da Fiscalização e o engajamento obtido junto a todas às
unidades da Anatel nos estados têm conseguido oferecer soluções aos desafios e limitações
impostas pela realidade orçamentária.
Credita-se que muitos dos achados do estudo de Clima Organizacional tenham
relação com a sobreposição e esforço adicional exigidos dos servidores e gestores para além
daquilo que está especificado nos seus fazeres. Lembramos que existem vínculos dos
indivíduos com o trabalho e que são fortalecidos mais ou menos em detrimento da
compreensão do seu papel na aprendizagem organizacional e de sobre a promoção de bemestar no trabalho que está sim vinculada ao suporte que a instituição acrescenta ao
trabalhador. Nesse aspecto, a aprendizagem na instituição e mais o suporte corporativo
seriam elementos cruciais para o aumento do envolvimento e do comprometimento dos
servidores para com a instituição. Aplaudimos, assim, a atitude do gestor da Anatel em buscar
maiores recursos para a instituição, mas acrescentamos que uma política de gestão de T.D&E.
com fulcro na aprendizagem corporativa se evidecia como urgente.
Sobre o accountability da Ouvidoria, desejamos destacar a criação da página do
Facebook e acrescentar que foram diversas as ações institucionais, administrativas internas e
comunicações realizadas.
Por fim, esta Ouvidoria reconhece a excelência de saberes no regulador brasileiro,
bem como a relevância do setor regulado para o desenvolvimento do nosso país. Todavia,
destaca que a condição necessária para uma gestão de excelência: dados.
Lembramos que, em 1980, a NBC, empresa de comunicação estadunidense, levou ao
ar um documentário: Se o Japão pode, por que nós não podemos? Àquela época, as
montadoras americanas eram questionadas por uma série de desafios oriundos das
montadoras japonesas. Fato que a Toyota veio a se tornar a maior montadora do mundo. A
qualidade dos automóveis japoneses era evidentemente superior. Não obstante, o
documentário evidencia a origem de tudo isso e atribui crédito a um homem de por volta dos
80 anos de idade, um estatístico americano conhecido, certamente, por todos, de nome
Edwards Deming.
Na sua longa carreira, foi convidado por diversas vezes, de acordo com o
documentário, a ajudar as companhias americanas no incremento da qualidade. Acabou
desenvolvendo ideias fantásticas sobre como melhorar os métodos industriais. Mas a gerência
senior dessas empresas não se preocupava e não tinha muito interesse nesses detalhes de
controle de qualidade, como Deming defendia. Desta feita, pelos anos de 1947, o general
Douglas MacArthur foi nomeado comandante supremo do aliado sobre o Japão conquistado.
Sendo assim, instigou o Japão a adotar uma constituição democrática e convidou os melhores
especialistas para colaborarem com a educação do país.
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Com efeito, Deming foi convidado a ir ao Japão de forma a mostrar “como fazemos
nos Estados Unidos”. Deming impressionou o presidente da Japanese Union of Scientists and
Engineers (Juse), sendo assim convidado para dar treinamento e fazer palestras em amplo
espectro da indústria japonesa. À época, a frase “feito no Japão” significava imitações baratas
e de baixa qualidade. Deming conseguiu gerar a crença de que, em cinco anos, esse fato
poderia ser mudado. Citou que, com o uso adequado de métodos estatísticos, poderiam
incrementar a qualidade e a forma de fazer gestão que poderiam fabricar produtos com
qualidade e de preços baixos. Sem mais delongas, sabe-se que a Juse criou o prêmio Deming e
que o Ministério da Educação criou o dia nacional da estatística.
Deming lançou uma constatação aos gerentes seniores americanos e um desafio. A
constatação foi que poderiam estar falhando em seu trabalho ao imputarem padrões
impossíveis e não faziam tentativa alguma para verificar se os padrões poderiam ser
alcançados ou o que teria que se feito para que o padrão pudesse ser alcançado. O desafio?
Mudar esse quadro, uma vez que os gerentes se apoiavam em altos especialistas de forma a
manterem, sempre, o mesmo padrão e, com isso, acabavam ignorando a frustração do não
alcance das metas. Metaforizando, dizia em carta aberta aos gestores de uma companhia que
dirigiam um corpo de bombeiros que esperavam chegar em tempo para impedir que os
incêndios se espalhassem.
Como alguém pode fazer seu trabalho melhor? Como? Quando se tem restrição de
orçamento, equipamentos sem manutenção e defasados, ou enguiçados? Muitos problemas
de gestão têm a sua origem em causas comuns. Os resultados da entrega de um produto
podem mudar? Sim, de acordo com Deming. São variáveis e se alteram em função de uma
série de aspectos de contexto conforme dissemos: os desempenhos são contextualizados. As
causas ambientais estarão sempre ali. Bom, sabermos que dessa atuação de Deming juntos
aos Japoneses houve queda no nível dos consertos dos carros, japoneses, que passaram a
andar facilmente aos 160 Km por hora.
Deming conseguiu levar a estatística para os escritórios da alta gerência e, por seu
turno, Walter Shewhart dos laboratórios Bell Telephone e o National Bureau of Standards,
implantaram a mesma revolução da estatística na indústria. Para melhorar a qualidade de um
produto, essa qualidade deve ser medida e, para medir a propriedade de um produto ou
serviço, é necessário que essa qualidade esteja muito bem definida. Gostaríamos de citar que
o primeiro emprego de Deming foi na fábrica de Hawthorne da Western Eletric em Illinois. A
Western Eletric era parte da AT&T. Foi nessa famosa fábrica que se instalaram os primeiros
estudos de Psicologia Organizacional que deram origem à introdução do viés humanista nas
corporações e da importância da investigação controlada que se afastasse dos modelos da
revolução cognitiva dos sapiens.
Nesse particular, citamos Deming de forma a estabelecermos a ligação entre a
importância da medida, o método popperiano da demarcação por nós escolhido, para que,
com mais confiabilidade, pudéssemos fazer o acompanhamento do desempenho desta
Agência e dos eventos que nela interferem. Dessa forma, procuramos trazer a aplicação da
estatística para elucidação dos problemas da vida real da instituição e assim, contribuirmos
para uma tomada de decisão do Conselho Diretor. Apenas um “olhar” a mais, nada além.
Nossa iniciativa pela escolha do método de trabalho, na verdade, teve a preocupação de nos
afastarmos dos mitos organizacionais, vigentes ou não, e, quiçá, do mesmo comportamento
conformista dos gestores seniores americanos, questionados por Deming.
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Assim, entendemos que a adoção de um planejamento estratégico com foco em
indicadores admite, no mínimo, aumento da eficiência e retroação constante. Desta feita,
medir desempenho de servidores, sem instrumentos críveis e sem consequências por meio de
políticas compensatórias aos comportamentos, não faz muito sentido. Na mesma sequência,
definir parâmetros de qualidade ao regulado sem indicadores validados e confiáveis,
desencadeia uma série de eventos não desejados. Em qualquer procedimento de avaliação de
desempenho, não importa de qual nível e contexto organizacional ou de mercado, avaliar se
faz necessário, mas para tanto necessário é que se trabalhe com dados e com retroação, sem
nenhum temor de mudança de paradigma, quando os eventos assim determinarem. Foi
exatamente usando a probabilidade que Kahneman e Tversky, nos levaram a compreensão de
que o meteorologista que tenta distinguir entre 90% e 75% de probabilidade de chuva
realmente não pode dizer a diferença.
Fechando nosso relato e em um tom de evidência de que podemos ter mulheres na
área das ciências humanas, mulheres nas ciências exatas, mulheres na Anatel e no setor de
tecnologia como um todo e em todas as condições usando estatística, lembramos que o
Bureau of Labor Statistics criou, sob o comando de Janet Norwood por volta de 1970, o Índice
de Preços ao Consumidor (IPC), no departamento do trabalho americano. Em 1946, o
Departamento de Estatísticas Aplicadas de Gertrude Cox era tão bem-sucedido que logo se
constituiu o Departamento de Estatística e Matemática por Frank Grahan da Universidade de
Carolina do Norte em Chapel Hill e, na sequência, o Departamento de Bioestatística. Assim,
muitas outras mulheres têm contribuído para a objetivação dos fatos em várias áreas de saber
usando métodos científicos. Fato que ambas, Cox e Norwood, foram administradoras e
professoras, simultaneamente e se apropriaram do mundo mais pela evidência dos fatos e
menos pela mitificação destes. Observação e controle, um caminho em que todos saem
ganhando, sobretudo, quando da lida com a coisa pública.
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