Sumário Executivo – Item nº 16 Agenda Regulatória
Compartilhamento de postes
Tema 01 - Regularização da ocupação dos postes de energia elétrica
Subtema 1.1. Regularização do passivo
Ocupação desordenada das redes de distribuição de energia elétrica por prestadores de serviços
de telecomunicações que causa: (i) a redução da qualidade e encarecimento dos serviços de
Problema
distribuição de energia elétrica; (ii) riscos à segurança de funcionários das empresas e da população
em geral; e (iii) redução da competitividade do mercado de telecomunicações.
i.
Aumentar a segurança no uso dos ativos de distribuição de energia e de
telecomunicações;
ii.
Disciplinar o uso da rede pelas prestadoras de serviços de telecomunicações;
iii.
Regularizar o passivo da ocupação dos postes em tempo razoável, conforme
regulamentação técnica;
Objetivos
iv.
Permitir medidas efetivas para gerenciamento do uso dos postes;
v.
Coibir a ocupação dos postes sem respaldo contratual;
vi.
Estabelecer medidas efetivas para o estímulo à ocupação regular dos ativos com o
respeito às regras;
vii.
Viabilizar a expansão saudável e não predatória das redes de telecomunicações.
Alternativa A - Manter a regulamentação vigente.
Alternativa B - Prever, na regulamentação, Plano de Regularização elaborado pelas exploradoras
dos espaços compartilhados nos postes, segundo critérios próprios, a partir de diretrizes trazidas
Alternativas
na regulamentação.
Alternativa C - Estabelecer, na regulamentação, rito administrativo de estabelecimento e
acompanhamento de metas de regularização, com governança e deliberação por parte das
Agências Reguladoras.
Subtema 1.2. Regras Gerais de Regularização
Comunicação ineficiente, associada a assimetria de informações entre os agentes econômicos, e a
Problema
falta de responsabilização em casos de irregularidades resultam em conflitos dos mais diversos,
comprometendo a ocupação regular dos postes.
i.Reduzir a desigualdade entre os prestadores de serviços de telecomunicações em relação à
contratação de espaços em infraestruturas compartilháveis, resultado do poder de mercado e
econômico ínsitos ao compartilhamento, por meio da enunciação de normas que estabeleçam
meios de promoção da isonomia e tratamento não discriminatório nas contratações da
Objetivos
infraestrutura e os aspectos mínimos para a avaliação da regularidade da ocupação;
ii.Estabelecimento de incentivos dirigidos à regularização da ocupação, por meio da promoção da
fiscalização mais efetiva e eficiente, medidas de responsabilização adequadas e incentivos
econômicos aderentes à solução dos problemas;
iii. Enunciação e efetivação de medidas que busquem atenuar a assimetria de informações.
Alternativa A - Manter a regulamentação vigente.
Alternativa B - Prever na regulamentação dispositivos orientados: a meios de promoção da
isonomia e tratamento não discriminatório nas contratações da infraestrutura, aos aspectos
Alternativas
mínimos para a avaliação da regularidade da ocupação, ao combate à ocupação sem respaldo
contratual, à regularização contratual, à cobrança pela ocupação real, ao reforço da
responsabilização por ocupações irregulares e à transparência.
Subtema 1.3. Modelo de exploração de espaços em postes
Problema

Dificuldades e ineficiências na gestão das faixas de ocupação de postes, seja pela difícil manutenção
da regularidade dos ativos, quanto pela inadimplência de alguns contratos de compartilhamento

ou até mesmo utilização do recurso à revelia, mesmo considerando que as Faixas de Ocupação
representem ativos originadores de receitas advindas de seu compartilhamento.
i.
Aumentar a segurança no uso dos ativos de distribuição de energia e telecomunicações;
ii.
Disciplinar o uso da rede pelas prestadoras de serviços de telecomunicações;
iii.
Regularizar o passivo da ocupação dos postes em tempo razoável, conforme
regulamentação técnica;
Objetivos
iv.
Permitir medidas efetivas para gerenciamento do uso de infraestruturas compartilháveis;
v.
Coibir a ocupação de infraestruturas sem respaldo contratual;
vi.
Estabelecer medidas efetivas para o estímulo à ocupação regular dos ativos com o
respeito às regras;
vii.
Viabilizar a expansão saudável e não predatória das redes de telecomunicações.
Alternativa A - Manter a regulamentação vigente.
Alternativas
Alternativa B - Permitir a exploração de infraestruturas compartilháveis por ente terceiro.
Subtema 1.4. Disseminação de informação
•
Assimetria das informações relacionadas ao compartilhamento de infraestrutura para
toda a sociedade;
•
Dificuldade de percepção de responsabilidades entre os ocupantes e detentores da
infraestrutura compartilhada;
Problema
•
Falta de alinhamento das partes interessadas na solução dos problemas relacionados ao
compartilhamento de infraestrutura;
•
Falta de transparência no processo de compartilhamento de infraestrutura,
impossibilitando o acesso isonômico às condições técnicas e comerciais para ocupação.

Objetivos

Disseminar informações referentes ao compartilhamento de infraestrutura entre os grupos de
interessados possibilitando um engajamento maior dos atores no sentido de buscar melhores
soluções para os impactados pelas externalidades advindas da ocupação das redes de distribuição
de energia elétrica pelas empresas prestadoras de serviços de telecomunicações.

Alternativas

Alternativa A - Confeccionar um documento conjunto objetivando as possibilidades regulatórias
disponíveis para o Poder Público relacionadas à regularização da ocupação dos postes de
distribuição de energia elétrica;
Alternativa B - Promover o estabelecimento de foros de discussão conjunta entre as entidades
governamentais e a criação de mecanismos de participação social nas discussões das Agências
acerca do compartilhamento de postes;
Alternativa C - Subsidiar o Poder Público, com vistas à formulação de políticas públicas dedicadas
ao tema compartilhamento de postes;
Alternativa D - Combinação das alternativas A, B e C.

Tema 02 - Preço do compartilhamento dos pontos de fixação nos postes de energia elétrica
O problema a ser solucionado seria, então, precificação do apoio nos postes de distribuição de
energia elétrica que não maximiza os benefícios para a sociedade e eficiência alocativa, frente ao
Problema
poder de mercado dos agentes envolvidos na negociação de um número limitado de pontos de
fixação das distribuidoras de energia elétrica.
Adequação dos incentivos econômicos para a comercialização eficiente da infraestrutura e a
melhoria na eficiência econômica na ocupação da infraestrutura. Como objetivos indiretos
Objetivos
decorrentes dos primeiros, pode-se esperar a regularização da ocupação, melhoria da gestão da
infraestrutura e melhor governança e manutenção da rede.
Alternativa A - Manter a regulamentação vigente;
Alternativas
Alternativa B - Retirar da regulamentação conjunta a previsão do preço de referência,
estabelecendo-se medida de transparência;

Alternativa C - Homologar condições de conhecimento público para contratação, sendo essas
aplicáveis a todos os contratos, com preço definido pela distribuidora;
Alternativa D - Estabelecer preço em Ato da ANEEL;
Alternativa E - Homologar condições de conhecimento público para contratação, sendo essas
aplicáveis a todos os contratos, com preço definido em Ato da ANEEL.

