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Um roteiro para abordar o assunto 

 

- Concorrência e Regulação 
 

- Valores antagônicos ou complementares? 

- Racionalidades e institucionalidades distintas ou semelhantes? 

- Como convivem no setor de telecomunicações? 

 

- O Plano Geral de Metas de Competição: 
 

- O que é e em que se baseia? 

- Como opera com os conceitos tradicionais da análise antitruste? 

- Para que finalidade utiliza esses conceitos? 

 

- Como o PGMC impactará a análise antitruste e vice-versa? 
 



Concorrência e Regulação: 

 Valores e Racionalidades 

SERVIÇO PÚBLICO ATIVIDADE ECONÔMICA 

Atividade de interesse público e social Atividade de interesse privado 

Regime regulatório de direito público: 
Constitucional e Administrativo 

Regime Regulatório de direito privado: 
Civil e Comercial 

Preços ditados pelo Estado Preços ditados pelo Mercado 

Qualidade regulada 
(Produtos, Clientes, Etc.) 

Qualidade ditada pelo mercado 
Viabilidade de fornecimento ditada pelo 

mercado 

Espaços de atuação determinados 
contratualmente 

Espaços de atuação determinados pelas 
regras de oferta e demanda 



Concorrência e Regulação: 

 Valores e Racionalidades 

SERV. PÚB. 
REGULAÇÃO  

CONCORRENCIAL 
ATIV. ECON. 

“DESREGULADA” 

Não existe” mercado”, 
mas “contrato” 

Estado “cria” artificialmente o 
mercado 

O mercado existe e regula 
preços e qualidade 

Há Monopólios 
Naturais e Legais 

Estado age para remover 
progressivamente monopólios 

naturais e legais  

Não há condições para a 
monopolização, pois os 

mercados são 
competitivos 

Tudo é regulado pelo 
regime administrativo 

Condições de atuação são (+ / -) 
reguladas 

Falhas são reguladas 
administrativamente e pelo 

antitruste 

Falhas reguladas pelo 
antitruste 

Regime Brasileiro 
Anterior a 1997 

Regime Posterior à LGT, 
Primeiro PGO, Duopólios, 

CSP, etc. 

(Utópico) Regime 
Desregulado 



 

- Há diferenças importantíssimas em ao menos quatro níveis: 
 

- Tempos e Procedimentos 

- Foco 

- Escopo 

- Método 

 

Concorrência e Regulação: 

 Institucionalidades 



Concorrência e Regulação: 
Institucionalidades 

AUTORIDADE  
ANTITRUSTE 

REGULADOR  
SETORIAL 

Tempos e 
Procedimentos 

Ação Ex Post: 
 

Controle Preventivo incide 
sobre transformações nas 

estruturas de mercado 
 

Controle Repressivo incide 
sobre condutas irrazoáveis 

 
Não há ação normativa em 

sentido próprio 

Ação Ex Ante de caráter 
normativo e conformador 

 
Ação Ex Post de fiscalização e 

polícia 



Concorrência e Regulação: 
Institucionalidades 

AUTORIDADE  
ANTITRUSTE 

REGULADOR  
SETORIAL 

Foco 

Eficiência alocativa e 
prevenção ao abuso de poder 

de mercado 
 

Ambiente Competitivo 
 

Legislação da Concorrência 
 

Escopo amplo de intervenção 
 

Ambiente Competitivo e 
Preocupações distributivas e de 

interesse público 
 

Foco em qualidade e 
universalização 

 
Legislação Administrativa 

 

Escopo Múltiplas Indústrias Expertise Setorial 



Concorrência e Regulação: 
Institucionalidades 

AUTORIDADE  
ANTITRUSTE 

REGULADOR  
SETORIAL 

Método 

 
Análise Antitruste Clássica: 

 
Mercado Relevante,  
Poder de Mercado,  

Barreiras,  
Eficiências 

 
Regra da Razão 

 

Variável em função do  
escopo 

 
 



 

- Desenho do espaço concorrencial como elemento essencialmente 
regulatório: 

 

- Como introduzir concorrência? 

- Como evitar a coordenação em um contexto de poucos atores ? 

 

- Após a “introdução” de concorrência as tarefas se repartem, com atenção 
em temas-chave 

 

- Dependência da prestação do serviço em relação à titularidade das redes 

- Integração vertical 

- Regulação do acesso e custos de acesso à infraestrutura como barreiras 

- Convergência e definição de mercados relevantes 

- Determinação regulatória dos espaços concorrenciais 

- Etc. 

 

- Grande tema recorrente: articulação 

Concorrência e Regulação: 
Convivência 



 

- Acesso a redes na perspectiva do antitruste: 
 

- Doutrina das “Essential Facilities” e recusa de contratar 

- Alegação de práticas discriminatórias verticais 

- Price Squeeze 

- Etc. 

 
- Práticas verticais em geral são foco constante ! 

 

- Inovação tecnológica e obsolescência de serviços desafiam tanto o 
regulador quanto a autoridade antitruste ! 

 

- Nada disso vai mudar, provavelmente... 
 

 

Concorrência e Regulação: 
Convivência 



Plano Geral de Metas de Competição: 
Por que veio? 

Rede Fixa   
de Acesso 

Rede Fixa de 
Transporte 

Terminação 
Móvel 

Roaming 
Nacional 

• Recusa de acesso 
• Diferenciação de condições em função do demandante 
• Compressão de margens 

PROBLEMAS DECORRENTES DE PROVÁVEL EXERCÍCIO DE PODER 
DE MERCADO IDENTIFICADOS PELO GT 

Infraestrutura 
Passiva 

• Recusa de acesso 
• Diferenciação de condições em função do demandante 
• Compressão de margens 
• Impor necessidade de aquisição de EILD para troca de 

tráfego  

• Elevação de barreira artificial à entrada (efeito clube) 

• Compressão de margens 

• Recusa de acesso 
• Diferenciação de condições em função do demandante 

• Identificação pelo 
regulador de 
problemas 
competitivos no 
acesso de 
concorrentes às 
redes 

• Impactos dos 
problemas 
verificados nos 
mercados upstream 
no mercado final de 
serviços 

• Necessidade de 
tratamento 
regulatório ex ante 



 

- Medidas Regulatórias Assimétricas a serem aplicadas em cada MR por 
empresa detentora de PSM: 
 

- Medidas de transparência; 

- Medidas de tratamento isonômico e não-discriminatório; 

- Medidas de controle de preços de produtos de atacado; 

- Medidas de obrigação de acesso e de fornecimento de recursos de rede 
específicos; 

- Obrigações de oferta de produtos de atacado nas condições especificadas pela 
Anatel; 

- Obrigações para corrigir falhas de mercados específicas ou para atender ao 
ordenamento legal ou regulatório em vigor; e 

- Separação contábil, funcional ou estrutural. 

 

 

 

Plano Geral de Metas de Competição: 
Em que se baseia? 



 

 

- Ofertas de referência de atacado homologadas pela Anatel e revisadas 
semestralmente;  

- Bases de dados de atacado com a fila de atendimento; 

- Fiscalização. 

 
- Ofertas devem ter garantia de qualidade (incluindo prazos de entrega e reparação, 

duração do contrato e características técnicas), níveis de preço determinados (critérios 
de desconto claros e periodicidade reajuste estabelecida) e modelos padrão de contrato, 
além de serem suficientemente desagregadas 

 

- Procedimento de composição de conflitos para Prestadora sem PMS litigar 
contra prestadora com PMS 

 

 

 

Plano Geral de Metas de Competição: 
Em que se baseia? 



 

 

- Conceitos-chave do PGMC: 

 

- Poder de Mercado Significativo 

- Marcado Relevante de Produto 

- Mercado Relevante Geográfico 

- Medidas Regulatórias Assimétricas 

 

- Com exceção do último, são conceitos que se comunicam de forma 
importante com a análise antitruste clássica, mas que ganham contornos e, 
principalmente, finalidades específicas no PGMC 

 

 

Plano Geral de Metas de Competição: 
Como usa os conceitos do antitruste? 



 

- Mercado Relevante: definição clássica concorrencial na tese (monopolista 
hipotético), mas com definições mais estritas no Anexo I 

Plano Geral de Metas de Competição: 
Como usa os conceitos do antitruste? 

VAREJO ATACADO 

STFC -> SMP, grupos distintos 
Transmissão de dados por SCM 

Oferta de SMP para fora da Área de 
Prestação do Serviço; 

SMP -> SMP, grupos distintos 
TV por assinatura, por autorização do 

SeAC, DTH, MMDS ou concessão de TVC. 
 

Interconecção (terminação em fixo)  
Interconeção (terminação em móvel)  

Interconecção (backbone)  
Infraestrutura de rede (par de cobre ou 

coaxial a 10 Mbps ou menos 
Infraestrutura de rede de transporte (local 

e longa distância a 34 Mbp ou menos 
(EILD, backhaul e backbone)) 

Infraestrutura passiva (dutos, condutos, 
postes, e torres).  
Roaming nacional 

Interligação 



 

- Mercado Relevante: definição clássica concorrencial na tese (monopolista 
hipotético), mas com definições mais estritas no Anexo I 

Plano Geral de Metas de Competição: 
Como usa os conceitos do antitruste? 

 
GEOFRÁFICO 

 

 
Território Nacional 

 Região do PGO/PGA 
Setor do PGO 

Áreas de Numeração 
Áreas de Registro 

Municípios  
 



 

- Poder de Mercado Significativo 

 

- Participação de mercado (20%) 

- Capacidade de explorar as economias de escala do mercado relevante; 

- Capacidade de explorar as economias de escopo do mercado relevante; 

- Controle sobre infraestrutura cuja duplicação não seja economicamente viável; 

- Atuação concomitante nos mercados de atacado e varejo. 

 

- Classificação objeto de ato do Conselho Diretor: 

 

- Consulta Pública 

- Revisão a cada 2 anos. 

 

 

 

Plano Geral de Metas de Competição: 
Como usa os conceitos do antitruste? 



 

 

- Condições para Regulação Assimétrica ex ante em MR: 

 
- PMS no Mercado Relevante 

- Barreiras à entrada estruturais elevadas e não transitórias (sem indícios de 
rivalidade) 

- Manutenção no tempo da Probabilidade de Exercício de Poder de Mercado (5 
anos) 

- Insuficiência da Legislação de Concorrência e da Regulação Existente para 
inviabilizar o Exercício do Poder de Mercado 

- Poder de mercado no varejo que justifique correções por meio de medidas 
assimétricas no atacado 

 
“O Mercado no qual o risco concorrencial possa ser mais eficientemente tratado pela lei e 

regulamentação de concorrência no Brasil não será objeto de medidas regulatórias assimétricas 
no PGMC” 

Plano Geral de Metas de Competição: 
Para que finalidade usa esses conceitos? 



 
 

Obs: feriado regulatório em fibra, como incentivo para a ampliação de  
investimentos em mercados emergentes, desde que isso não inviabilize a concorrência 

 no longo prazo e não provoque fechamento 
 total do mercado. 

 

Plano Geral de Metas de Competição: 
Para que finalidade usa esses conceitos? 

Identificação e 
designação dos 

Grupos com PMS 
PGMC 

4 anos 

2 anos 2 anos 

2 anos 

4 anos 

Reanálise dos Mercados 
Relevantes e Medidas 

Assimétricas dos 
Grupos com PMS 

Identificação e 
designação dos 

Grupos com PMS 

Lógica de Funcionamento 

Grupo 
com PMS 

Apresenta 
Oferta de 
referência SIM 

Base de 
Dados de 
Atacado 

NÃO 

Grupo 
com PMS 

Entidade 
Supervisora 
de Atacado 

Grupo sem 
PMS 

Comissão de 
Composição 
de Conflitos 

Compra no 
atacado 

Demanda 
composição 

Possibilidade 
de cautelar 

Anatel 
Homologou? 

ENTIDADE SUPERVISORA E GRUPO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ENTIDADE 
SUPERVISORA DE OFERTAS DE ATACADO E DAS BDAS (GIESB) 

Entidade  
Supervisora 

Prestadora  
com PMS 

Prestadora  
com PMS 

BDA 

BDA 

Acesso  
Centralizado às  
BDAs 

Interface Padronizada  
pelo GIESB 

Interface  
Padronizada pelo  

GIESB 

Sistema de  
Negociação de  
Ofertas de Atacado  

Prestadoras solicitantes de Produtos de Atacado 

Interface Padronizada  
pelo GIESB 

Interface Padronizada  
pelo GIESB 

$ $ $ 



 
- O que é, portanto, o PGMC? 

 

- É um conjunto de medidas fundamentalmente regulatórias, que 
estabelece regras ex ante ligadas às condições de fornecimento de 
infraestruturas de atacado para a prestação de serviços de 
telecomunicações, incluindo preços, qualidade e obrigatoriedade 
 

- Como essas medidas não são um fim regulatório em si mesmo, mas se 
prestam a viabilizar a competição nos mercados finais de varejo 
(downstream), a regulação procurou aplicá-las apenas nas hipóteses em 
que esses mercados já não forem competitivos, como uma espécie de 
medida de razoabilidade 
 

- Para alcançar esse objetivo, lançou mão de critérios normalmente 
utilizados na análise antitruste, mas com objetivos fundamentalmente 
distintos 
 

- E isso significa que ... 

Conclusão: 
Convergência, divergência  e impactos recíprocos 

do PGMC no espaço antitruste 



 

1. Trata-se, em certo sentido, de um movimento de convergência, mas que 
deve ser entendido dentro de seu contexto regulatório próprio 

 

2. As dimensões regulatória e antitruste continuarão guardando suas 
especificidades e trabalhando com seus métodos e perspectivas próprios 

 

3. Trata-se, antes de tudo, de um movimento de aproximação e articulação 
de preocupações comuns 

 

4. Do ponto de vista regulatório, O PGMC trará, provavelmente, benefícios 
importantes, e “aliviará” a necessidade de intervenção antitruste 
específica nas condutas que são objeto de sua regulação 

Conclusão: 
Convergência, divergência  e impactos recíprocos 

do PGMC no espaço antitruste 
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