Operadora de telefonia fixa
100% NACIONAL com origem no norte
do país (Amazonas). Especialista no
segmento corporativo, oferecendo
soluções completas e tecnologia de
última geração para as principais
cidades do Brasil desde 2007.
PEQUENA OPERADORA

Compromissos
• Qualidade no serviço em todas as etapas
• Excelência no atendimento ao cliente
• Redução de custos para o usuário

90 COLABORADORES

OPERA EM SETOR FORTEMENTE ATINGIDO
POR PRÁTICAS ANTI-COMPETITIVAS

2015

CENÁRIO DA TELEFONIA
BRASILEIRA

2015 - Cenário da telefonia brasileira

• Mau atendimento;

Monthly Minutes Of Use (MOU) By Country As Of 2Q04

• Fracasso no modelo
de competição;
• Nível de utilização
inferior à média da
América Latina;
• Alto preço é igual a
baixa utilização: ruim
para a cidadania

Fonte: Merrill Lynch Telecom Research Estimates

2015 - Cenário da telefonia brasileira / Dados Alarmantes

Procurador da república Dulciran Farena, em audiência na Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação da câmara dos deputados em 15/05/2012
"Acho que não precisamos de dados estatísticos para demonstrar que existe uma grande distorção na prestação de
serviço de telefonia no Brasil. ...precisamos nos ater à realidade. ... a maior parte desses vícios poderia, e deveria
ter sido, corrigida, se tivéssemos uma regulação econômica eficiente na ANATEL, o que não temos hoje - temos
uma regulamentação totalmente fragmentária e alheia às consequências de seus próprios atos...

EM QUE OUTRO PAÍS A CHINA VENDE SEUS CELULARES PARA QUATRO CHIPS?
Se os senhores conhecem algum outro país, podem me dizer, porque eu não conheço.
É óbvio que existe um problema quando não se consegue fazer aquilo que é básico no serviço telefônico, que é se
comunicar com outra pessoa, com outro terminal... porque a tarifa (quando é para outra operadora) é proibitiva.
Gente, há 10 anos ouço essa história de modelo de custo na ANATEL. Dez anos é muito tempo. E o tempo da
telecomunicação é não é esse! O tempo da telecomunicação deveria ser dinâmico."

2015 - Cenário da telefonia brasileira / Dados Alarmantes

EXISTEM 160 OPERADORAS
REGISTRADAS NA ANATEL

• Excluindo o DUOPOLIO
OI e VIVO/GVT +
Embratel e ALGAR
• Desafio a qualquer um
citar outras 5 que não
estão na lista acima.

2015 - Cenário da telefonia brasileira
Falta de competição:
obstáculo ao
desenvolvimento
• Efeito clube: devastador
para competição e por
consequência terrível
para o usuário;
• Lucros ilegais:
desrespeitando a LGT
• Demanda reprimida,
investimentos e melhoria
nos serviços que o
pequeno pode realizar.

Mercado perigosamente concentrado

Mais de 150
Pequenas
operadoras

2015 - Cenário da telefonia brasileira / Questão da VUM
A HOJE TELECOM ingressou na Justiça Federal
contra todas as operadoras móveis em função
das práticas anticompetitivas, VUM:

a)

Interconexão não é serviço;

b)

Juiz Federal determinou perícia nas contas
das Operadoras móveis;

c)

A propriedade da rede é condicionada à sua
função social;

d)

Poderá revelar desvio de mais de R$ 50
bilhões no período de 10 anos;

e)

Devolução do dinheiro para a sociedade.

2015 - Cenário da telefonia brasileira / Questão da VUM
• Novas operadoras só conseguem sobreviver
recorrendo ao judiciário

• Foi o caso da GVT, que processou as teles, e
acabou de ser comprada pela Vivo,
favorecendo ainda mais o cartel;
• É preciso que o Congresso Nacional foque em:
• Garantir mercado competitivo
• Oferecer leis mais rígidas para que a Anatel possa
cumprir seu papel.

ESSA SITUAÇÃO ATRASA O
DESENVOLVIMENTO DO BRASIL

PGMC: Iniciativa da ANATEL a favor da competição

Em 12/11/2012, publicada a Resolução n.º 600/2012 – PGMC – que
dentre as soluções criadas destacamos as seguintes:
• art. 4º, I do PGMC: Base de Dados de Atacado (BDA)
Sistema informatizado de acesso remoto que contém base de dados sobre ofertas e
demandas de produtos do Mercado de Atacado e que permite o gerenciamento
comercial e logístico dos pedidos realizados por Grupos demandantes e os contratos
firmados entre as partes;
• art. 4°, II do PGMC: Entidade Supervisora de Ofertas de Atacado
Entidade independente específica para acompanhamento das ofertas de produtos no
Mercado de Atacado e organização e acompanhamento de filas de solicitações;
• art. 4°, XIV do PGMC: Sistema de Negociação das Ofertas de Atacado
Sistema informatizado operado pela Entidade Supervisora de Atacado que permite a
conexão entre esta, os Grupos demandantes e os Grupos ofertantes de produtos de
atacado, permitindo o envio de ordens de compra e de venda desses produtos

PGMC: Iniciativa da ANATEL a favor da competição
Mesmo com o Regulamento do PGMC o cenário é seguinte:
• Boicote das teles – descumprimento do PGMC;
• NÃO publicação do BDA (medida de transparência);
• Falta de mecanismos rápidos de replicabilidade;
• Desrespeito ao princípio do compartilhamento (Redes = Função Social)

Tarifas aumentaram
mais de 85% em
menos de 3 anos

Pouca competição e muitos benefícios para os grandes

Vantagens desproporcionais
ao serviço prestado
• Multas jamais pagas
(10 bilhões de Pado transformado em
ativos da empresa)

• Anistias
• Acesso a crédito com vantagens
(BNDES, SUDAM e Sudene)

Desvio de bens através da venda de patrimônio público (bens reversíveis)
BENS REVERSÍVEIS, LUCROS E INVESTIMENTOS
• MP estima que os bens reversíveis
atingem o valor de R$ 80 bilhões

• Esse valor adicionado aos 50
bilhões estimados com
arrecadação ilegal de tarifa de
VUM, resultam em mais de 130
bilhões de prejuízo para a
sociedade brasileira

Desvio de bens através da venda de patrimônio público (bens reversíveis)
BENS REVERSÍVEIS, LUCROS E INVESTIMENTOS
• As metas de qualidade,
competição e universalização
não se cumprem.
• No fundo, o que as grandes
teles desejam.

Práticas pouco republicanas / Teles dizem que respeitam o consumidor

VERDADE
Estratégia combinada para prejudicar o usuário
• Dados obtidos na Procuradoria de Milão
• Promotor Alfredo Robledo
• Emails comprometedores sobre a TIM BRASIL

Práticas pouco republicanas / Mandamentos do mau atendimento
ORDEM DOS EXECUTIVOS DA TIM
... Então, deveremos agir nas atitudes:
•

Aumentaremos o nível de dificuldade do processo de cancelamento (ou seja, “na unha”). Isto vale para
linhas portadas e para cancelamentos voluntários. Isto inclui estratégias tais como:

•

Declarar que estão incompletos os dados cadastrais / documentação para cancelamento.

•

Reduzir a transparência e informações (por exemplo, as mensagens automáticas de voz não devem
ser informativas, pois ao transferir a ligação para o operador este não terá chance de defesa).

•

Exercer pressão no caso de faturas não pagas ou multa contratual (a quantos efetivamente pedimos a
retenção pela multa?). Vamos procurar uma forma automática de inclusão nas listas negras de crédito.

2) Concentraremos o fluxo de cancelamento em um único Call Center, responsável pela
gestão do processo de cancelamento (válido para portabilidade e também para
cancelamento voluntário).
•

A desculpa será que temos somente um CRM preparado para administrar a complexidade do processo.

•

Concentraremos os melhores atendentes que trabalham na retenção: X reais por linha tratada e retida.

•

Lançaremos um sistema de premiação para os operadores e para os núcleos de operadores. Na Itália,
a premiação “ganhe um Mini Cooper” foi um sucesso notável. Em curtíssimo prazo, a premiação atrai e
focaliza a atenção dos operadores.

E-mail que circulou entre os principais executivos da TIM Brasil

Práticas pouco republicanas / E-Mails Comprometedores: fraudes contábeis e
desprezo ao cliente

“Luca Luciani está utilizando no
Brasil os mesmos métodos que o
colocou sob investigação na Itália
(...) alterando os números da base
de clientes”

“Vamos procurar um juiz
amigo. Pagamos se for
preciso”
Luca Luciani sobre uma ação no TJSP

Antonio Schoener – Mensagem Interna

“Sobre a interconexão,
dissemos que reduzimos os
custos em 40/50 (milhões)”
Ganho da Intelig para não pagar
interconexão par a TIM .

“Assumir o risco e transferir todas
as chamadas (...) ainda que o cliente
cite a Lei”
“A desculpa (...) é que temos
somente um CRM”
Executivos da TIM ordenando o descumprimento da
Lei do SAC . (grifos nossos)

A verdade sobre as grandes teles

REALIDADE HISTÓRICA
• Se é bom para as grandes
Teles, é ruim para o
consumidor e para o país.

Teles no Brasil: lamúria permanente sobre carga tributária.
VERDADE
• Imposto é semelhante a outros países mas tarifa é até 30 vezes maior.
• Tarifas mais altas do mundo.
Diferença na
carga tributária

Diferença na tarifa

Brasil x Suecia

0,60%

490,48%

Brasil x Italia

3,16%

158,33%

Brasil x Portugal

19,76%

188,37%

Brasil x Russia

34,06%

933,33%

R$ 0,64

Brasil x Mexico

57,09%

93,75%

R$ 0,04

Brasil x India

143,00%

3.000,00%

Tributação

R$ minuto
pré pago off net

Brasil

25,15%

R$ 1,24

Suecia

25,00%

R$ 0,21

Italia

24,38%

R$ 0,48

Portugal

21,00%

R$ 0,43

Russia

18,76%

R$ 0,12

Mexico

16,01%

India

10,35%

País

Fonte:

Comparação

Urgente

Medidas necessárias

Medidas necessárias

Para que o atraso no setor possa ser recuperado nos
próximos anos:
• Regime publico para os serviços de celular, telefonia e internet;
• Desagregar redes e compartilhá-las com pequenos provedores:
(mais empregos, menores preços, maior qualidade e atendimento em áreas desprezadas
pelas teles - interiores de estados pobres)

• O Estado deve assegurar o interesse do usuário e da competição;
• Aplicação de princípios pró-competição e das melhores práticas internacionais;
• Mecanismos rápidos de replicabilidade
• Devolução do lucro ilegal obtido a título de VUM (50Bi);

• Prioridade de investimentos em novas operadoras (FUST, FUNTEL); Garantia de para os
bancos dos investimentos em rede para pequenas operadoras, em caso de inadiplência
essa rede se agregaria a Telebrás.
• Enquadramento dos bens reversíveis por grupo econômico (evitar que o patrimônio
público seja diluído através de fusões – Vivo/GVT);
• Garantir que os bens reversíveis sejam devolvidos ao fim da concessão como
estabelecido na legislação.

CONCLUSÃO
• Incentivo à competição

• Compartilhamento de redes
• Propriedade das redes subordinada ao
interesse social (função social da propriedade)

• Modelo voltado ao usuário
• Regime público de concessão

Obrigado

