SENHOR

SUPERINTENDENTE-GERAL
DO
CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE, Dr. Eduardo Frade
Rodrigues

ooO 011836/L016 -o8.
VERSÃO DE ACESSO PÚBLICO
BT BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. ("BT
BRASIL" ou "Representante"), sociedade limitada inscrita no CNPJ sob o n°
33.179.565/0001-37, Inscrição Estadual n° 748.125.013.224, com sede na Rod. SP
101, Trecho Campinas Monte Mor, Km 9,5 - Unidade 27 - Bloco Beta - Distrito
Industrial, 13186-904, Hortolândia!SP, por seus advogados (Doc. 1), vêm
respeitosamente à presença de V. Exa., com fundamento no art. 50, XXXIV, "a", da
Constituição da República, art. 90, 1, da Lei n. 9.784/1999, nos art. 66 e 84 da Lei n.
12.529/2011, e dos arts. 136, II e 138 do Regimento Interno do CADE, apresentar
REPRESENTAÇÃO
COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR PARA IMEDIATA CESSAÇÃO DE
PRÁTICA ANTICOMPETITIVA
em face de CLARO S.A ("Claro"), com sede na cidade de São Paulo/SP, na rua
Florida, n. 1970, Cidade Monções, inscrita no CNPJ sob o n. 40.432.544/0001-47, na
qualidade de líder do CONSÓRCIO REDE CORREIOS ("Consórcio"),
participante do Pregão Eletrônico n. 150000144/2015 - AC ("Pregão Eletrônico") da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ("ECT" ou "Correios"), bem como em
face de 01 MÓVEL S.A. com sede na cidade de Brasília/DF, no Setor Comercial
Norte, quadra 03, Bloco A, Ed. Estação Telefônica - Térreo - Parte 2, inscrita no
CNPJ sob o n. 05.423.963/0001-11 ("Oi") e de TELEFÔNICA BRASIL S.A., com
sede na cidade de São Paulo/SP, na av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n. 1376,
Cidade das Monções, inscrita no CNPJ sob o n. 02.558.157/0001-62 ("Telefônica";
em conjunto com Claro e Oi, "Representadas") integrantes do mesmo consórcio, por
violação ao art. 36, caput e incisos 1, II e IV, conjugado com o § 3° do mesmo artigo,
incisos 1 (letra 'd'), III, IV, V, X, XI e XV, todos da Lei n. 12.529/2011 (Lei de
Defesa da Concorrência - LDC), tendo em vista os elementos de fato e de direito
expostos a seguir.
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1.

INTRODUÇÃO

Por meio da presente Representação, a BT Brasil, prestadora de serviços de
1.)
telecomunicações focada em serviços de transmissão de dados a clientes corporativos,
se insurge contra conduta concertada anticompetitiva das empresas CLARO, 01 e
TELEFÔNICA - os três principais grupos econômicos presentes no setor de
telecomunicações brasileiro, como é de conhecimento desta d. autoridade antitruste que tem por objeto i) eliminar a competição entre si em diversas licitações de órgãos
da administração pública federal; ii) valendo-se de artifício legal, criar dificuldade à
participação da Representante e de outras empresas competidoras em tais licitações; e
iii) por conseguinte, abusar da posição dominante detida por tais grupos ao impedir ou
inviabilizar a atuação de concorrentes de menor porte na prestação de serviços
corporativos.
2.)

Como será cabalmente demonstrado, empresas dos grupos econômicos das ora

Representadas têm se utilizado de maneira injustificada, anticompetitiva e abusiva do
instituto do "consórcio" em licitações de maior escala de órgãos públicos e empresas
estatais federais, o que implica a ausência de competição entre si, bem como a
conjunção de massivo conjunto de ativos sobrepostos, com destaque para o controle
da infraestrutura fixa local de telecomunicações. Com tal atuação concertada e notória
em segmento estratégico do mercado de serviços corporativos, outros participantes do
mercado, como a BT BRASIL, se confrontam com um mercado que se fecha de modo
anticompetitivo, o que constitui um desestímulo concorrencial na disputa de tais
certames e um real impedimento na linha do tempo futuro se mantida a conduta
abusiva que - requer-se - seja pronta e imediatamente cessada por Medida Preventiva
desta Superintendência Geral do CADE.
3.)

O caso mais recente de tal conduta deu-se no Pregão Eletrônico n.

15000144/2015 - AC, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ("ECT ou

"Correios"), para contratação de serviços de transmissão de dados (denominados pela
regulação como Serviço de Comunicação Multimídia - SCM) para interligar agências
em todo o país, com prazo de 5 anos.
Está prestes a ser declarado vencedor desta licitação o Consórcio "Rede
Correios", formado pelas empresas CLARO (sucessora da Embratel, concessionária

04)

de serviços de longa distância), Primesys Soluções Empresariais S.A. (do mesmo
grupo econômico da Claro), 01 e TELEFÔNICA. Os grupos econômicos das
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empresas participantes desse consórcio, são, notoriamente, os maiores do mercado
brasileiro de telecomunicações.
5.)

Ao longo dos últimos anos, esses grupos ampliaram de forma significativa sua

dimensão de atuação no mercado brasileiro de telecomunicações por meio da
aquisição de diversas empresas, o que lhes conferiu, a cada um, atuação abrangente e
verticalmente integrada em todo o território nacional. Em outros termos, se, no
passado, Embratel/Claro, Oi e Telefônica poderiam alegar que possuíam
respectivamente atividades complementares em termos geográficos ou de segmentos
de mercado, isso não mais se verifica - o que demonstra a completa ausência de
justificativa para os consórcios entre essas empresas, e seu descaso para a crescente
atenção que este e. CADE tem dado a infrações concorrenciais em procedimentos
licitatórios.
6.)

Além de tais consórcios terem por objeto eliminar a competição entre si em
várias licitações federais (art. 36, §3°, 1, 'd' da LDC), os três principais grupos de
telecomunicações do país têm comprovadamente adotado diversas medidas
exclusionárias com o propósito de inviabilizar as atividades de competidores como a
BT - concorrente direta desses grupos nas disputas em tais certames - , no que se
refere acesso à infraestrutura local de telecomunicações por eles coletivamente
dominada. Como restará demonstrado nesta Representação, há evidências concretas
de discriminação para compressão de margens (art. 36, §3°, incisos X e XV) e de
recusa de contratar (inciso XI) por parte das consorciadas no que se refere à
contratação de insumo fundamental para a prestação de serviços corporativos em
amplas áreas do país - a saber, o acesso a infraestrutura local, ou última milha (inciso
V) -, tudo com o propósito de, na expressão legal, criar dificuldades ao
funcionamento de outros concorrentes, como sucede com a BT, dada a notoriedade
deste e de outros casos (inciso IV).
7.)

Em breve síntese: é fácil constatar os efeitos atuais e futuros de tal conduta

conjugada (consórcio + restrições de acesso à rede local). Diversas empresas
concorrentes, de menor porte - dentre as quais inclui-se a BT BRASIL - são
claramente desincentivadas a participar dessas licitações, uma vez que é cada vez
mais evidente que terão que disputar novamente com as maiores operadoras do
mercado consorciadas entre si. Com isto, não é difícil vislumbrar que já hoje e
crescentemente no futuro, fica cada vez mais restrita competição em certames de
abrangência nacional. Empresas rivais de menor porte não terão qualquer incentivo
para entrar de forma isolada ou em consórcios entre si (estes sim, entre empresas com
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ativos complementares), pois sabem que terão que enfrentar as efetivas detentoras da
quase totalidade dos acessos locais (das quais dependem) atuando em conjunto.
Dinamicamente, em breve estarão sozinhas - como desejam -, e com isso poderão
exercer de forma mais livre seu poder de mercado.
8.)

Ressalte-se, ademais, que, por força da conjuntura peculiar do mercado em

questão, contratos de grande abrangência, objeto dessas licitações, constituem um
meio de relevo estratégico para que empresas de menor porte consigam ganhar maior
escala de atuação e, com isso, ganhar mais corpo para disputar futuros contratos de
rede corporativa em âmbito público e privado. Como é de evidente conhecimento
desta d. Superintendência Geral do CADE, o setor de telecomunicações apresenta
importantes economias de escala. Ao privar empresas de menor porte desse segmento
de mercado por sua atuação conjunta e abusiva, as incumbentes
CLARO/EMBRATEL, 01 e TELEFÔNICA claramente dificultam o desenvolvimento
de novas empresas que lhes possam oferecer pressão competitiva atual e futura nesse
e em outros segmentos.
9.)

A Representante tem por certa a posição hegemônica ocupada pelo CADE no

quadro institucional do país como guardião do processo competitivo dos mercados, de
modo a não se ater aos efeitos anticoncorrenciais de cada conduta abusiva em cada
certame específico. Como autarquia especial compete ao CADE e apenas a ele a
guarda da concorrência na economia de mercado, donde a missão institucional
de impedir os nefastos efeitos sobre o setor brasileiro de telecomunicações do
artificioso e absurdoconsórcio entre as três principais empresas desse setor no
país, conjugado com evidentes e clássicas práticas exclusionárias por parte
dessas consorciadas, conduta essa que, vista em seu todo, tem o evidente
propósito de reforçar abusivamente o seu poder de mercado.
10.)

Ao exercer sua missão institucional proibindo e sancionando a conduta

abusiva de que ora se dá notícia, essa autoridade antitruste atuará de forma consistente
com sua indeclinável preocupação com atos empresariais anticompetitivos ocorridos
no âmbito de licitações públicas, evidenciada em diversas investigações e já presente
na edição de guia específico por parte da então Secretaria de Direito Econômico
("SDE"), antecessora desta d. Superintendência Geral. Aliás, a evidente ilicitude
concorrencial do consórcio entre concorrentes diretos dominantes no acesso à
infraestrutura local, bem como a correlata necessidade de pronta intervenção deste
CADE, é em tudo condizente com a experiência de órgãos de defesa da concorrência
de outros países e as recomendações da Organização para Cooperação e
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o

Desenvolvimento Econômico ("OCDE"), como restará demonstrado nas próximas
páginas.
11.) A experiência do CADE e de seus congêneres estrangeiros envolvendo
práticas anticompetitivas em licitações - notadamente consórcios entre concorrentes
diretos - são mais que suficientes para reconhecer o fumus boni iuris da medida
preventiva ora requerida, com base no ostensivo abuso de posição dominante. A
pronta intervenção dessa autoridade antitruste é ainda justificada pelo periculum in
mora consistente na continuação da flagrante conduta anticompetitiva em curso:
afinal, mantidos os consórcios entre CLARO/EMBRATEL, 01 e TELEFÔNICA com destaque para o CONSÓRCIO REDE CORREIOS -, serão mantidas as
condições de uma conduta continuada mediante arranjos cujo objeto é a eliminação da
concorrência entre os principais grupos de telecomunicações do país, suportados por
condutas exclusionárias no acesso local dominado pelas consorciadas. A mora numa
necessária intervenção levará as consorciadas representadas a continuar a prática
abusiva em novos certames de grande abrangência - fundamentais para que empresas
de menor porte possam ganhar escala e competir de forma mais efetiva com as três
incumbentes - que serão disputados de forma conjunta pelas três grandes, e, em
breve, apenas por elas, de maneira a açambarcar esses contratos no país conduzindo à
eliminação da concorrência.
12.)

A presente representação está dividida em quatro partes principais, além desta
breve introdução (Parte 1). A Parte II detalha como cada um dos grupos econômicos
de EMBRATEL/CLARO, 01 e TELEFÔNICA detém, atualmente, escopo de atuação
nacional, além de demonstrar e delinear o poder de mercado por eles detido no acesso
à infraestrutura local de telecomunicações. A Parte III descreve a atuação conjunta
das três principais empresas de telecomunicações do país em importantes licitações de
entes da administração pública federal direta e indireta, com destaque para o atual
Pregão Eletrônico dos Correios, e demonstra sua ilicitude concorrencial com base em
precedentes nacionais e experiência internacional. A Parte IV detalha as diversas
condutas exclusionárias adotadas pelas três operadoras incumbentes, integrantes do
Consórcio Rede Correios, para inviabilizar a participação da BT Brasil no Pregão
Eletrônico dos Correios em andamento. A Parte V demonstra o fumus boni iuris e o
periculum em mora a motivar a pronta adoção de medida cautelar por parte deste e.
CADE, quer em sede de inquérito ou de processo administrativo. Ao final, consta
breve conclusão com os pedidos.
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II.

DAS REPRESENTADAS CONSORCIADAS: ABRANGÊNCIA
NACIONAL E DOMÍNIO DA INFRAESTRUTURA LOCAL DE
TELECOMUNICAÇÕES

13.) Conforme se evidenciará neste item, cada uma das empresas integrantes do
Consórcio representa os maiores grupos atuantes do setor de telecomunicações
brasileiros - a saber, o Grupo Embratel/Claro; o Grupo Oi; e o Grupo
Telefônica/Vivo. Durante os últimos anos, cada um desses grupos expandiu
consideravelmente seu potencial de prestação de serviços no mercado brasileiro de
telecomunicações, por meio da aquisição de participações em empresas diversas do
setor. Com isto, o escopo de atuação de cada um desses grupos já há algum tempo
consegue abranger todo o país, por deter infraestrutura de rede local nas principais
localidades espalhadas em todo o território nacional, como será demonstrado a seguir.
Esses três grupos são, de forma evidente, os principais grupos atuantes no mercado
brasileiro de telecomunicações, e, como tal, a formação de um consórcio entre todos
eles para participação em uma licitação de grande porte, tal como a do presente caso,
é de todo injustificada.
14.)

Sobre isto, primeiramente, cabe sublinhar que, não obstante o "Instrumento

Particular de Compromisso de Constituição de Consórcio" tenha como signatárias as
sociedades empresárias Oi Móvel S/A, Claro S/A, Primesys Soluções Empresariais
S/A e Telefonica Brasil S/A, foram os seus respectivos grupos econômicos que, de
fato, disputaram o certame. Os atestados de capacidade técnica fornecidos por
essas empresas no âmbito do Pregão Eletrônico n. 144/2015 (Doc. 2) comprovam essa
afirmação. Com efeito, com o intuito de demonstrarem ao órgão licitante a
experiência prévia de cada empresa consorciada para executar o serviço a ser
contratado, tais atestados referem-se a serviços prestados por outras empresas de seus
respectivos grupos econômicos. Nesse sentido, a Claro S/A apresentou atestados de
empresa antecessora, Embratel, e participou do certame em conjunto com sua
controlada Primesys. Ademais, a empresa Oi Móvel S/A apresentou apenas um
atestado de capacidade em seu nome - todos os demais atestados estão em nome a
TNL PCS S/A, Telemar Norte Leste S/A, Oi S/A, Brasil Telecom S/A e Brasil
Telecom Comunicações Multimídias Ltda.
15.) Tendo isso em vista, passa-se a apresentar cada um dos grupos econômicos
das empresas consorciadas, evidenciando-se a capacidade de cada uma em participar
individualmente de licitações de abrangência nacional, tais como as que foram
mencionadas.
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a. EMBRATEL/CLARO:

DE CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA DE

LONGA DISTÂNCIA A OPERADORA VERTICALMENTE INTEGRADA COM
FORTE PRESENÇA LOCAL E NACIONAL

16.)

A Claro S.A., líder do Consórcio, integra, junto com a Primesys Soluções
Empresariais S.A, o grupo Embratel/Claro, controlado pelo conglomerado Telmex
(ou América Movei), de origem mexicana. Tal grupo iniciou as atividades no Brasil
em 2004 ao adquirir o controle da Embratel, concessionária de telefonia fixa de longa
distância em todo o território nacional (Região IV do Plano Geral de Outorgas - PGO
- Decreto no 6.654, de 20/11/2008).
17.)

Após uma série de fusões e aquisições, tal grupo possui hoje posição de
destaque no mercado brasileiro de telecomunicações. Em primeiro lugar, a Embratel
hoje é integrada à Claro, a segunda maior operadora móvel do país e que conta com
atuação nacional.
18.)

Ademais, tal empresa lidera o segmento de satélite, por meio da controlada

Star One, de acordo com sua própria página internet:
"A Embratel Star One, subsidiária integral da Claro, é a maior
empresa de satélite do Brasil e da América Latina e opera cinco
satélites GEO (Star One Cl, C2, C3, C4 e C12), e três em órbita
inclinada (Brasilsat B2, B3 e B4).
Para operar a frota, a Embratel Star One mantém o melhor e maior
centro de operações de satélites da América Latina, localizado em
Guaratiba, no Rio de Janeiro. (..) Toda essa infraestrutura, única
no mercado brasileiro, é utilizada pelas maiores empresas do
Brasil, por bancos, órgãos do Governo Brasileiro, emissoras de TV
e clientes dos mais diversos segmentos que precisam de uma
comunicação diferenciada de dados, vídeo, Internet de alta
velocidade e de banda larga.

19.) Ademais, a Embratel/Claro possui extensa capacidade de transmissão de
dados de longa distância; na qualidade de concessionária de telefonia de longa
distância para todo o país, possui a maior infraestrutura de longa distância. De fato,
como apontado pela própria empresa em sua página institucional:

Vide www.starone.com.br/internas/institucional/, acesso em 18.11.2015.
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"Para garantir cobertura nacional e internacional, a Embratel
possui uma moderna rede com mais de 55 mil quilômetros de cabos
de fibra óptica, 1 milhão de quilômetros de rotas, 17.500
quilômetros de cabos submarinos e 16 mil quilômetros de rotas de
ligações por rádio. Além disso, a empresa possui sete satélites e está
construindo outros dois, o que a torna a maior empresa de satélites
da região latino-americana. Toda essa estrutura faz com que a
Embratel tenha um dos maiores backbones do mundo, garantindo
qualidade e excelência sem igual aos seus clientes."2

20.)

Note-se que também o estudo que embasou a elaboração do Plano Geral de

Metas de Competição da ANATEL (PGMC) em 2012 destacou a posição de destaque
da Embratel no segmento de transmissão de dados em alta velocidade:
percebemos que a Embratel possui participação superior a 20%
no mercado de infraestrutura de rede fixa de transporte de longa
distância para transmissão de dados em taxas de transmissão
inferiores a 25 Mbps (D4 a D8) em todas as Regiões do FGO [i.e.,
em todo o território nacional] "3.

21.)

É importante notar ainda que não é somente na capacidade de transmissão de

dados em longa distância que a Embratel possui posição de destaque. A empresa
promoveu complexa reestruturação societária em 2014 e 2015 e passou a controlar de
forma isolada a NET, principal operadora de TV a cabo do país e com ampla presença
em diversas localidades, como detalha a notícia do portal especializado Teletime,
transcrita abaixo:
"Anatel aprova integração entre Claro, Embratel e Net; Claro terá
capital aberto
quinta-feira, 31 dejulho de 2014, 17h32 1 POR HELTONPOSSETI
O Conselho Diretor da Anatel concedeu nesta quinta, 31, a
anuência prévia para a integração societária das empresas Claro,
Net e Embratel. Era um dos processos mais complexos de
consolidação submetidos à Anatel pela quantidade de empresas
envolvidas e diversidade de atuação de cada uma delas. (.)

Plano Geral de Metas de Competição - Análise dos mercados relevantes, p. 68.
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A estrutura hoje pertencente à Embratel fica responsável
pelos serviços corporativos, a Net fica responsável pelos serviços
fixos ao consumidor final e a Claro fica com os serviços móveis,
inclusive com a operação de DTH, que até então era de
responsabilidade da Embratel. A operação só foi possível pela
alteração do artigo 86 da Lei Geral de Telecomunicações (LGT)
realizado pela Lei 12.485/2011. O artigo, antes de reformado,
impedia que a concessão fosse detida por empresa que explorasse
outros serviços de telecomunicações."

22.) A posição de destaque da NET em diversas regiões do país pode ser
constatada na tabela abaixo, que, baseada em recente estudo da ANATEL que
apresenta os principais prestadores de SCM (principal objeto da contratação do
Pregão Eletrônico dos Correios) por Unidade da Federação, apresenta o percentual da
NET em número de acessos em diversos estados:
Participações da NET - SCM Diversos Estados
UF

Participação

Amazonas

52,52%

Alagoas

36,27%

São Paulo

33 5 31%

Paraíba

27,96%

Rio Grande do Sul

26,44%

Rio de Janeiro

21 5 49%

Santa Catarina

17 9 34%

Mato Grosso do Sul

159 30%

Goiás

15,08%

Minas Gerais

14,74%

Espírito Santo

13 2 44%

Fonte: ANATEL. Composição do Mercado (Market Share); disponível em
mero
cumentoPath275706.pdf (acesso em 28.11.2015).

&do

21) Ademais, os próprios atestados de capacidade técnica apresentados pela
empresa no âmbito do atual Pregão Eletrônico dos Correios demonstram sua atuação
em âmbito nacional. Em atestado emitido pelo Banco do Brasil, aponta-se que, ainda
entre 2004 e 2009, a Embratel foi contratada pelo Banco do Brasil para prestação de
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"serviços de comunicação de dados" em todo o território brasileiro. Ao especificar
os serviços prestados pela empresa, o Banco do Brasil menciona:
"a) solução integrada de rede de comunicações, com capacidade
para prover tráfego de dados, voz e videoconferência para o Banco
do Brasil em todo território nacional, compreendendo a instalação,
implementação, operação, manutenção, gerenciamento e
monitora ção de rede IR VPN MPLS, com 7.259 pontos distintos."
(Grifo nosso)
24.)

Nesse mesmo sentido, um segundo atestado de capacidade técnica emitido

pela própria ECT no âmbito do Pregão Eletrônico em questão, sobre os serviços
prestados anteriormente pela Embratel entre os anos de 2001 e 2006, também
demonstra, claramente, que a empresa é capaz de prestar serviços de solução
integrada de rede em todo o território nacional. A planilha abaixo, retirada do próprio
atestado, revela que a Embratel já estava, ainda em 2001, plenamente habilitada a
oferecer solução integrada de rede em 5.356 pontos distribuídos por todos os estados
do Brasil:

25.)

Ora, se tais atestados demonstram que desde 2001 a Embratel já prestava de

maneira independente serviços de comunicação de dados para redes
corporativas de abrangência nacional, não há, de fato, qualquer justificativa
razoável para que, hoje, se entenda pela necessidade de ela ser parte de um Consórcio
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com suas principais concorrentes do setor para que consiga prestar estes mesmos
serviços. Sua participação num consórcio com as maiores empresas do setor não tem
objetivo concorrencial, mas anticoncorrencial.
b. O!:

DE CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA LOCAL REGIONAL A

EMPRESA INTEGRADA COM FOOTPRINT NACIONAL

26.)

Não é diferente a posição da Oi que, por sua vez, é a principal empresa de

telefonia fixa (STFC) com infraestrutura local do país, como resultado da aquisição da
Brasil Telecom pela Telemar Norte Leste - concessionárias de telefonia local (STFC)
nas Regiões II e 1 do PGO, respectivamente. Como tal, a empresa é a operadora
incumbente de serviços fixos em todos os estados brasileiros, exceto São Paulo. Por
conseguinte, também possui posição relevante no segmento de transmissão de dados e
acesso à internet (SCM), serviços que se utilizam da mesma infraestrutura do STFC.
De acordo com material divulgado pela própria empresa a seus investidores:

"A Companhia é uma das principais provedoras de serviços
integrados em telecomunicações no Brasil, reunindo
aproximadamente 74,5 milhões de Unidades Geradoras de Receita
("UGR"). A Companhia atua em todo território nacional e
oferece uma variedade de serviços de telecomunicações integrados
que incluem telefonia fixa e móvel, uso de redes (interconexão),
transmissão de dados (inclusive banda larga) e televisão paga
(oferecidos também através de pacotes double-play, triple-play e
quadruple-play), serviços de internet e outros serviços de
telecomunicações, para clientes residenciais, empresas e órgãos
governamentais. A Companhia estima possuir 347 mil linz de
cabos de fibra ótica instalada distribuída por todos os estados
brasileiros. Além disso, a sua cobertura móvel abrange,
atualmente, aproximadamente 93,0% da população brasileira. ,4

27.)

A posição de destaque da Oi quanto à infraestrutura de acesso local foi
constatada pela Anatel por meio dos Atos 6618 e 6619 de 2012, em que determina,
com base no Plano Geral de Metas de Competição da Agência,5 que tal empresa

4

0i SA - Formulário de Referência-2015.
Resolução n° 600, de 8 de novembro de 2012.
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possui Poder de Mercado Significativo (PMS) na quase totalidade dos municípios
brasileiros fora do Estado de São Paulo.
28.)

Aliás, não estranhamente, nos poucos municípios em que a Oi compartilha o
PMS com alguma outra empresa para transmissão de dados em baixa velocidade
(abaixo de 10 MBps, cf. Ato 6617/2012), tal empresa é do grupo Teimex (América
Movei), i.e., Embratel/Claro e Net.
29.)

Ademais, assim como ocorreu no caso da Embratel, de maneira a comprovar
sua habilitação para participar do corrente Pregão Eletrônico, a Oi apresentou à ECT
atestado de capacidade técnica emitido pela Fédération Internationale de Football
Association ("FIFA"), visando a demonstrar que a Oi Móvel S.A., em conjunto com
outras empresas de seu grupo, é capaz de prestar os "serviços de implantação,
operação, manutenção e suporte da rede integrada de telecomunicação" em diversos
Estados.
30.)

Consoante os termos do próprio atestado, durante a Copa do Mundo da FIFA
Brasil 2014, as empresas Telemar Norte Leste S.A. e Oi S.A. prestaram serviços
análogos àqueles objetos do Pregão Eletrônico em questão em diversas localidades do
país, como segue:
"Os serviços foram prestados em mais de 68 locais distintos
(Estádios, Hotéis, Headquarters FIFA, Aeroportos, Centros de
Logística e Centros de Ingressos) dispersos nas 12 (doze) cidadessede do evento e que abrangeram os seguintes serviços:
•

Backbone WAN (Wide Area Network) (..)

•

Implantação, operação e suporte de rede local LAN (Local
Área Network) e WLAN (Wireless Local Area Network) (..)

•

Implantação de 585 serviços de acesso à Internet via Banda
Larga na velocidade de até 10 Mbps;

•

Implantação de 1.643 linhas de telefonia analógica
espalhadas pelas 12 cidades do torneio.

•

Implantação de 2 circuitos digitais de 2 Mbps para acesso a
rede de telefonia pública (..). (Grifo nosso)
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e. TELEFÔNICA:

DE CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA LOCAL NO

ESTADO DE SÃO PAULO A PLI4 VER DE ATUAÇÃO NACIONAL EM
SERVIÇOS FIXOS E MÓVEIS

31.)

Por fim, a Telefônica é grupo de telecomunicações controlado pela empresa
espanhola Telefónica, e que iniciou as atividades no país como concessionária de
STFC no Estado de São Paulo (Região III do PGO), além de algumas operadoras
regionais de telefonia celular.
32.)

Após diversas operações de fusão e aquisição, passou a controlar de forma

isolada a Vivo, a maior operadora de telefonia móvel do país, com atuação em todo o
território nacional.'
33.)

No estado de São Paulo, a Telefonica possui Poder de Mercado Significativo

quanto ao acesso à infraestrutura local na maioria absoluta das localidades, tal qual
constatado pela Anatel, conforme a Tabela 1 anexa ao Ato 6617/2012.
34.) Mais recentemente, em 2014, a Telefônica adquiriu o controle da GVT,
empresa espelho que se tornou a principal concorrente da Oi em telefonia local e
SCM nas Regiões 1 e II do PGO.7 De fato, tal empresa conseguiu obter participação
de mercado expressiva em diversos estados dessas regiões, como pode ser constatado
da tabela abaixo:
Participações da GYT no mercado nacional de
SCM por Estado
UF

6

Participação

Bahia

16,08%

Ceará

22,16%

Distrito Federal

21 9 49%

Espírito Santo

24,89%

Goiás

19,43%

Mato Grosso do Sul

14,02%

Mato Grosso

14,62%

Paraíba

13,47%

Pernambuco

31 5 12%

http://telefonica.mediagroup.com.br/pt/Em

Historia.aspx (acesso em 19.11.20 15).

' Operação analisada pelo CADE sob o Ato de Concentração 08700.009732/2014-93, aprovado em
25.03.2015.

AMECURRENT 718705953.2 03-dez- 15 10:04

Participações da GVT no mercado nacional de
SCM por Estado
UF

Participação

Paraná

28,61%

Rio Grande do Sul

18,03%

Santa Catarina

12,24%

Fonte: ANATEL. Composição do Mercado (Market Share).

35.) Tendo em conta tal configuração, a Telefônica possui hoje extensa
infraestrutura local nos municípios do Estado de São Paulo e também em diversas
outras localidades de outros Estados, por conta da Vivo e, mais recentemente, também
da GVT.
36.) A detenção de capacidade em infraestrutura para atuar em diversos locais do
Brasil além de São Paulo pode ser constatada em recente material divulgado pela
Telefônica aos seus investidores:
"Estamos tomando medidas para continuar a nos transformarmos
em uma empresa líder de fibra ótica no Brasil, capaz de entregar
os melhores serviços fixos de sua classe de maneira eficiente e
rentável. [...]
O uso da infraestrutura da GVT reduzirá nossas despesas de
aluguel de Backbone e as demandas de despesas de capital para
atender nossos clientes corporativos e empresas de médio e
pequeno porte por todo o Brasil. 8

37.) Ademais, tal capacidade foi também recentemente constatada por este CADE,
em sua decisão no Ato de concentração que aprovou a aquisição da GVT pela
Telefônica:
"121. Em contraposição, a GVT opera majoritariamente em outras
regiões do país. Dessa forma, a operação, caso aprovada,
possibilitará à TEF consolidar suas operações fixas em abrangência
nacional, sem, no entanto, sobreposições excessivas, tanto nos
mercados do varejo quanto nos do atacado. Como evidências dessa
justificativa, as Requerentes apresentaram os seguintes dados: (..)

8 Telefônica Brasil S.A. - Formulário de Referência-2015.
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c) Os números de acesso de internet banda larga [SCM]
demonstram presença tímida da TEF fora de SP, enquanto a
G VT vossui oresenca consolidada nessas reíiões.
Contrariamente, a GVT é pequena em SP, enquanto a TEF
é bastante consolidada. Tais informações podem ser
visualizadas por meio dos gráficos e da tabela a seguir.
Participação de mercado de acessos SCM do varejo por região tio PGO no 2 trimestre de 2014
(Fonte: Parecei 2/201 ((-,-\4 S(1 'G, SEI 0023058 e 0023 1S4).__________________
RegtoI PG()

Regi5o II PGO
FIM
0.020 .

NET
24.0-1

23.

VII

Regi5o III I(O

ET

Fonte: Voto do Cons. Marcio de Oliveira Junior no Ato de Concentração 08700.009732/201493, aprovado em 25.03.2015.
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d. CONCLUSÃO: CAPACIDADE INDEPENDENTE DE CADA GRUPO PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE TRANSMISSÃO DE
DADOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

38.) Os gráficos constantes imediatamente acima, retirados do Voto do
Conselheiro Relator do Ato de Concentração no âmbito do qual foi aprovada a
aquisição da GVT pela Telefônica, demonstram que as Representadas/Consorciadas
são, indiscutivelmente, as principais empresas prestadoras de SCM do país, com
amplo domínio da infraestrutura fixa local de telecomunicações. Por conta de diversas
operações de concentração, cada um desses grupos passou a atuar em todo o território
nacional e se tornaram os principais competidores entre si ao disputar clientes
corporativos e residenciais na prestação do SCM - objeto da contratação dos Correios
para a qual essas empresas ilicitamente se consorciaram.
39.)

Esse é apenas um breve resumo da capacidade de atuação nacional de cada um

dos três grupos econômicos absurdamente consorciados para participar da licitação
dos Correios - e de outros órgãos federais, como será demonstrado abaixo. Se, no
passado, seria concebível presumir que cada uma das empresas teria uma atuação
mais segmentada ou regionalizada, isso não mais é sustentável, ante a movimentos
como a integração da NET pela Embratel/Claro (conferindo-lhe expressiva presença
local em todo o território nacional, complementando sua posição de empresa de
transmissão de dados de longa distância), a aquisição da Brasil Telecom pela Oi
(criando uma grande empresa com footprint nacional) e a aquisição da Vivo e da
GVT pela Telefonica.
40.) Tal posição desses grupos mantém-se até os dias atuais, de acordo com dados
disponíveis no sitio eletrônico da ANATEL referentes aos acessos de banda larga
(SCM) para o mês de agosto de 2015:

Grupo
TELMEX
(CLAIW/EMBRATEL/NET)
TE LEFÔNIcA/G\'T
01
BT
OUTROS
TOTAL

Acessos em Serviço
(em numeros totais)
798 113

Acessos em Serviço
(em porcentagem)

7.331.389
6.436.810
32.584
3.442.802
25.228.698

29,06%
25,51%
0,13%
13,65%
100900%

316°/

èW

'

9,1

Acessos',
Fonte:
ANATEL,
'Banda
Larga
página
1ttp://www.anate1.gov.br/dados/index.jp?option=comcontent&view=articIe&id..269 , acesso em
19.11.2015.
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41.)

Constata-se, assim, que as empresas que se consorciaram cerrada e
continuamente entre si são, indiscutivelmente, as principais ofertantes de SCM do
país, e que, portanto, houve, prima facie, efetiva restrição à competitividade desse
certame por meio de tal arranjo.
42.)

Dito de outro modo, não resta dúvida de que, se há empresas presentes no

mercado brasileiro de telecomunicações capazes de, sozinhas, prestar os serviços de
telecomunicações objeto da licitação da ECT (ainda que contratassem elementos de
rede de outras empresas, como feito pela BT), essas empresas eram Embratel/Claro,
Telefônica/Vivo e Oi - as quais, não obstante, celebraram consórcio entre si com
evidente propósito anticompetitivo com vista para a dominação do mercado nas
presentes e nas futuras licitações.
III.

ATUAÇÃO CONCERTADA ENTRE CLARO/EMBRATEL,

01 E

TELEFÔNICA EM LICITAÇÕES DE ABRANGÊNCIA NACIONAL:
HISTÓRICO E ILICITUDE

a. HISTÓRICO DE ATUAÇÃO CONCERTADA ENTRE

AS

REPRESENTADAS EM

LICITAÇÕES DE ABRANGÊNCIA NACIONAL

43.) A coordenação da atuação entre Embratel/Claro, Oi e Telefônica/Vivo na
licitação para contratação de rede corporativa pelos Correios é apenas mais um
exemplo de prática recorrente entre essas empresas para o atendimento de contratos
de abrangência nacional.
44.)

Com o efeito de consolidar abusivamente sua posição dominante, as
consorciadas também ganharam ao menos outras três licitações de vulto nos últimos
anos com objeto semelhante, posto também se tratarem de serviços de
telecomunicações de abrangência nacional para entidades da Administração Pública
Federal direta e indireta. São elas:
LICITAÇÃO

ORGÃO

GESAC - PE Ministério
24/201,3
Remus PEP 2013/9674(7421)

das

Comunicações
Banco do Brasil

•
•
•
o

Remus Agência 2014/04792

Banco do Brasil
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•
•

PARTICIPANTES
Consórcio Conectas - Líder Embratel
BT Brasil
Consórcio Rede PAE Banco do Brasil Líder Oi
BT Brasil
Consórcio REMUS III - Agências - Líder Oi
Click Net Brasil (PME)

45.)

Em cada uma delas, resta evidenciada a estratégia das Representadas para
eliminar a competição entre si nas licitações públicas de maior abrangência nacional,

em franca violação ao art. 36 da LDC, em especial ao seu §3°, inciso 1, letra V.
46.) O Ministério das Comunicações lançou o Pregão Eletrônico n. 24/2013 - MC
(Doc. 3), pelo Sistema de Registro de Preços, para, conforme item 1.1. do Edital,
contratar serviços em regime continuado de transmissão bidirecional de dados, em
âmbito nacional.9 Trata-se da segunda etapa do Projeto GESAC, criado para a
universalização do Acesso à Internet e às informações e serviços do governo, por
meio eletrônico'°.
47.) O certame foi dividido em cinco lotes, formado por um ou mais itens, sendo
os Lotes 1 a IV para acesso terrestre, distinguindo-se apenas quanto à localidade
atendida e demanda de cada uma delas (Lote 1 - Litoral Sul; Lote II - Litoral Leste;
Lote III - Litoral Norte; Lote IV - Interior). Já o Lote V referia-se à prestação do
serviço de comunicação via satélite, em âmbito nacional.
48.)

Facultou-se aos licitantes a participação em todos os lotes de seus

interesses, sendo necessário o oferecimento de proposta para todos os itens que
compusesse o lote escolhido.
49.) O Consórcio Conecta, integrado pelas empresas EMBRATEL, líder do
consórcio, TELEFÔNICA e Oi S.A., representantes dos mesmos grupos que
integram o Consórcio participante do Pregão Eletrônico 144/2015 dos Correios,
foi o licitante vencedor em todos os lotes.
50.) Evidência sintomática do efeito anticompetitivo da atuação consorciada entre
essas empresas foi o fato de ele ter participado de forma isolada nos lotes terrestres
(Lotes 1 a IV). Como é de conhecimento deste CADE, tais empresas já prestavam
serviços ao Ministério de Comunicações no âmbito da Primeira Fase do Projeto
GESAC, tendo ganhado em consórcio a licitação correspondente em 2008. A atuação
conjunta dessas empresas não foi objeto de investigação como prática
anticompetitiva, mas sim de Procedimento Administrativo de Apuração de Ato de

Videlittp://www.comunicacoes.gov.br/!icitacoes-e-contratos/editais-e-avisos/cat_view/1 7-editais-eavisos/7 1 -editais/3-modalidade-pregao/82-20 13.
Maiores informações sobre o GESAC podem ser obtidas no documento acessível pelo link:
http ://www.wisetel .com .br/cr_papers/programa_gesac/programa_gesac_instrumento_de_inclusao_soci
aI.pdf
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Concentração, nos termos da Lei 8.884/94 então vigente." A BT Brasil não tem
noticia do resultado de tal apuração.
51.)

Houve, porém, diferenças importantes entre as licitações da Primeira e da

Segunda Fase do Projeto GESAC, a saber, i) a divisão do objeto da contratação em
lotes, primeiro entre acessos terrestres e satelitais; e ii) quanto aos primeiros, em
segmentos do território nacional. Se, em 2008, as então consorciadas poderiam alegar
que necessitavam conjugar esforços para atender todos os acessos satelitais e
terrestres ao longo do território nacional licitados conjuntamente, essa justificativa cai
por terra ante à divisão dos lotes adotada pelo Ministério das Comunicações em 2013.
52.)

Não é surpreendente que o consórcio entre essas empresas tenha sido o único

licitante para os quatro lotes de acessos terrestres (1, II, III, e IV): se há empresas que
poderiam disputar entre o objeto desses lotes em 2013, seriam exatamente as
consorciadas Embratel, Oi e Telefonica.
53.) O único Lote em que houve concorrência com outros licitantes foi o de
número V (de acessos satelitais), sendo concorrente a BT Brasil. Os integrantes do
consórcio, aproveitando-se dos lucros supracompetitivos que obteve ao eliminar a
disputa entre si e sinalizar claramente a eventuais outros interessados seu domínio
conjunto sobre a infraestrutura fixa local, conseguiu diminuir seu preço a nível
inferior ao de custos o valor do Lote V, parcela da licitação em que a BT teria maiores
chances de êxito por envolver apenas conexões satelitais.
54.)

Dada sua evidente complexidade técnica, acessos satelitais apresentam custos

muito superiores aos de caráter terrestre. Portanto, no mercado de telecomunicações
em geral, os preços daqueles são igualmente bem mais elevados que os destes. Não
obstante, nas ofertas do Consórcio Conecta no âmbito dessa licitação, houve em
diversas situações preços de acesso terrestre em nível superior ou equivalente aos de
natureza satelital, configurando espúrio subsídio cruzado de caráter predatório, como
descrito na tabela abaixo:

Conforme Despacho 244/299 da então Secretária de Direito Econômico, datado de 6 de abril de
2009, o qual instaurou a Averiguação Preliminar n°. 08012.006483/2008-94, que teve por objeto
apenas a alegada discriminação da Star One (controlada da Embratel) no acesso à capacidade satelital,
em detrimento da Vicom (antecessora da BT Brasil). Tal procedimento teve seu arquivamento
confirmado pelo CADE em 02.04.2014, não obstante manifestação da ProCADE sobre o cabimento de
maiores apurações sobre o caso.
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3

Tipo

Download

Preço
Unitário
(R$)

Preço
Unitário
(R$)

Preço
Unitário
(R$)

Preço
Unitário
(R$)

Preço
Unitário
(R$)

Lote El
(acesso
terrestre)
211,42

Lote ITT
(acesso
terrestre)
210,42

Lote IV
(acesso
terrestre)
160,32

Lote V
(acesso p01'

Upload

CO

256 kbit/s

64 kbit/s

Lote 1
(acesso
terrestre)
169,87

Ci

512 kbit/s

128 kbit/s

325,15

350,56

353,48

323,47

301994

C2

1024 kbit/s

256 kbit/s

525,98

601,29

601,29

530,22

601,29

C3

2048 kbit/s

512 kbit/s

740,28

800,58

804,58

740,28

929,9

C4

4096 kbit/s

1024 kbit/s

1.401,22

2.450,37

2.470,37

1.401,20

C5
Rem.
Interno
Rem.
Externo
Rem.
Externo
Parcial

8192 kbit/s

1024 kbit/s

2.639,44

3.400,28

3.650,28

2.640,44

-

1.700,00

1.700,00

1.700,00

1.700,00

1500,00

1.700,00

1.700900

1.700,00

1.700,00

1500,00

1.700,00

1.700,00

1.700,00

1.700,00

1500,00

satélite)

-

Por sua vez, houve ainda dois pregões do Banco do Brasil que juntos chegam
a cifra de quase 2 bilhões de reais, a saber:
55.)

(i) Pregão Eletrônico 2014/4792, cujo objeto foi a prestação de serviços de
comunicação de dados, por meio de uma rede IP (Internet Protocol) para a
comunicação de longa distância entre os PEP (Pontos Eletrônicos de Presença)
do BANCO DO BRASIL em todo o território nacional, e os pontos centrais de
processamento de dados do BANCO DO BRASIL, em Brasília (Doc. 4).
(ii) o Pregão Eletrônico n. 2013/967412, que teve como finalidade a
contratação de serviços de comunicação de dados, por meio de uma rede IP
(Internet Protocol) multisserviço para a comunicação de longa distância entre
os PEP (Pontos Eletrônicos de Presença do BANCO DO BRASIL) localizados
no estado de São Paulo, bem como a comunicação desses PEP com os pontos
centrais de processamento de dados do BANCO DO BRASIL, em Brasília
(DF). (Doc. 5).

Em ambos os casos, houve a participação de consórcio entre as três
Representadas, lideradas, desta feita, pela 01. A completa falta de justificativa para a
atuação consorciada das três incumbentes novamente resta evidente. No primeiro
56.)

120

valor estimado do contrato foi de R$ 120.262.966,80 (cento e vinte milhões, duzentos e sessenta e
dois mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), pelo período de 60 (sessenta) meses.

AMECURRENT 718705953.2 03-dez- 15 10:04

pregão, o objeto da licitação estava dividido entre três grandes lotes, em que as
respectivas localidades abrangidas situavam-se, em larga medida, nas três grandes
Regiões do PGO: Lote 1 equivalente à Região 1 (em que a concessionária incumbente
é a Telemar Norte Leste, do grupo Oi); Lote II equivalente à Região II (em que a
concessionária local é a Oi S.A.); e Lote III equivalente à Região III (i.e. o Estado de
São Paulo, em que a concessionária é a Telefônica). Em todos os lotes, compareceram
apenas o Consórcio Remus III Agências, liderado pela Oi Móvel S.A13, e uma
empresa de pequeno porte (Click Net Brasil).
57.) Na fase de lances, não houve disputa; a Click Net Brasil ofereceu,
estranhamente, um preço claramente inexequível, e depois teve sua proposta
desclassificada pelo pregoeiro, "apedido da licitante, que alegou tê-la cadastrada de
forma errada, com preço mensal, sem ter atentado que a disputa era com preço
global, e por também não ter condições de oferecer o serviço no preço indicado." (cf.
a Ata do Pregão Eletrônico). Os três contratos foram então adjudicados ao Consórcio
das três operadoras incumbentes, ao valor total de total R$ 1.674.913.329,60 (um
bilhão, seiscentos e setenta e quatro milhões, novecentos e treze mil e trezentos e
vinte nove e sessenta centavos)14 .
58.) É interessante notar que, em sua proposta financeira para tal certame, o
Consórcio, mesmo sendo composto por todas as concessionárias locais de telefonia,
apontou de forma explícita o quão elevados são os custos com o acesso local ("última
milha"):
3.1

' CU 1 O
n Çrsrfl

08W
.UJ 08WNád05,
p

r rituJrnne

o quadm i

1 .Iistribui Zk dt Custos
•1'
RECURSO

Ultima Milha

PbUC1.NTUL DO CUSTO
1OT\t_________
2v>.

,

pí's.s c m equiparnentius, círcuiroz
u
E.trulura de üpryi , t ' nçji. o 27.55'
atendimento
'700
knpv to., v1.i' s

-.
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Consórcio REMUS III - Agências é composto por Oi S.A, Oi Móvel S.A, Embratel, Telefonica
Brasil S.A e Primesys Soluções Empresariais S.A.

140

Contrato teve como valor (Lote 1 - valor total: R$ 716.437.821,60, Lote 2, valor total: R$
565.092.462,00; Lote 3 valor total: R$ 393.383.046,00); vigência: 60 (sessenta) meses; assinatura em
15. 12.20 14.
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59.) No segundo caso, o objeto envolvia pontos de presença primordialmente no
Estado de São Paulo (Pregão Eletrônico n. 2013/9674), região em que a Telefônica
atua como concessionária de telefonia fixa (STFC) e teria, à toda evidência, plenas
condições de atuar de forma independente. Não obstante, a licitação foi vencida pelo
Consórcio Rede PAE, novamente liderado pela Oi.15
b. DO PREGÃO ELETRÔNICO DOS CORREIOS
60.)

Com o propósito de demonstrar a forma pela qual a conduta estratégica das

Representadas evidencia o artifício abusivo, passa-se a descrever o ocorrido em
licitação realizada em 2010. Atualmente, o serviço de telecomunicações em rede
corporativa é prestado pela BT aos Correios, uma vez que se sagrou vencedora da
licitação realizada em 2010, valendo considerar que, naquele Edital (Pregão
Eletrônico n° 196/2010), optou-se por uso de conexões predominantemente satelitais.
Nesse desenho, a BT ficou menos vulnerável a estratégias discriminatórias quanto ao
acesso terrestre - como demonstrado, a conexão via satélite independe do acesso
terrestre (última milha), pois instala equipamentos no cliente que transmitem os dados
diretamente para a rede satelital- tendo sido bem sucedida em apresentar a melhor
proposta frente às líderes do mercado.
61.)

Em 2014, próximo ao vencimento do contrato, foi realizado pelos Correios o

Pregão n.174/2014 com o objeto de contratação da "prestação de serviço de
telecomunicações com a finalidade de interligar unidades prediais por meio de uma
rede de comunicação de dados IP, incluindo serviços adicionais, repasse de
conhecimento, serviço de distribuição multicast e gerência da rede de comunicação
de dados". Mesmo com elevação de conexões terrestres em relação ao contrato
anterior, o referido pregão foi adjudicado à BT Brasil em 29.01.201516 Entretanto,
provocado por representação da empresa Claro S.A, o TCU suspendeu liminarmente
o certame e, após, por decisão da ECT, o pregão foi anulado.

15

Consórcio Rede PAE é integrado pela Embratel, participando de 42,5%; a Oi S.A., participando de
20,5%; a TNL PCS, participando de 17%; a Oi Móvel S.A., participando de 5%; e a Telefônica,
participando de 15%. Fonte: Ata da 38 reunião do Conselho de Administração da Oi S.A., realizada
em 18 de dezembro de 2013.
16

Pregão Eletrônico n. 174/2014, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ("ECT"), cujo objeto,
dividido em 5 (cinco) lotes, era a prestação de serviço de telecomunicações com a finalidade de
interligar unidades prediais por meio de uma rede de comunicação de dados IP, incluindo serviços
adicionais, repasse de conhecimento, serviço de distribuição multicast e gerência da rede de
comunicação de dados IP, para o período de 60 meses.

AMECURRENT 718705953.2 03-dez- 15 10:04

62.)

Sucedeu que, em 05.10.2015, foi publicado o novo edital, sob o n. 144/2015,
com idêntico objeto do Pregão Eletrônico n. 174/2014 prevendo o critério de
julgamento de menor preço global do lote (item 8.1.), elevando ainda mais o número
de conexões terrestres e permitindo a participação de consórcio entre empresas de
telecomunicações.
63.)

A BT, preocupada com o histórico de participação anticompetitiva em
consórcio pelas empresas líderes e com sua sujeição a estratégias discriminatórias ao
acesso terrestre - que já se tomavam perceptíveis pelas ações de Oi, Telefônica e
Embratel/Claro, como se mostrará na Parte V abaixo - apresentou impugnação ao
edital do Pregão Eletrônico n. 15000144/2015 (Doc. 6). Em tal impugnação
questionou a admissibilidade de formação de consórcio entre concorrentes diretos
capazes de atender de modo independente o objeto do contrato, o que restringiria a
competitividade do certame e a livre concorrência.
64.)

A ECT apresentou resposta a essa impugnação que, embora genérica, ilustra a
função correta de consórcios entre empresas para licitações, consistente com a

abordagem das autoridades de defesa da concorrência (Carta 01236/2015CPL/CECOM):
"Tendo em vista a complexidade do objeto, com destaque à
capilaridade da Rede WAN dos Correios, a permissão da
participação de consórcios atua em beneficio da
competitividade, ampliando os limites de participação de
interessados. Assim, empresas que atuam em parte do
segmento do objeto, por exemplo, em apenas algumas
regiões geográficas do país, poderão se associar de modo a
viabilizar a participação de empresas interessadas que,
sozinhas, não disporiam das condições necessárias para
realizar o objeto. Esta fundamentação consta do Termo de
Referência do processo da contratação em tela. Além disso, a
permissão de consórcio segue prática de contratações de
outros órgãos da Administração Pública para objeto
semelhante."
65.)

O desfecho, antecipado pela BT, foi a apresentação de melhor proposta pela
Embratel/Claro, que na abertura dos documentos, revelou-se estar consorciada com
Oi e Telefônica.

66.)

Obviamente, por tudo o quanto exposto acima, as empresas integrantes do
Consórcio na licitação dos Correios em curso, não se enquadram na condição de
empresas de menor expressão que unem esforços para buscar vencer um contrato que,
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sozinhas, não teriam condições de atender, mas sim grandes grupos de atuação
nacional. Ora, se pode haver alguma competição em licitação para contratação de
telecomunicações com abrangência nacional, ela se daria entre tais grupos. Todavia,
tal disputa restou inviabilizada pela execução de um compromisso de consórcio entre
os principais concorrentes diretos presentes no País.
c.

ILICITUDE DOS CONSÓRCIOS ENTRE EMBRATEL/CLARO, 01 E
TELEFONICA: ENQUADRAMENTO NA LEGISLAÇÃO NACIONAL E
PRECEDENTES INTERNACIONAIS

67.) Por definição, o consórcio entre as principais empresas de telecomunicações
do país elimina a competição entre elas na disputa pelo objeto das licitações. Por
isso, para efeito dos termos da atual Lei de Defesa da Concorrência, tais consórcios
devem ser enquadrados como atos que têm por objeto a limitação e falseamento da
livre concorrência, na medida em que, promovido entre consorciadas (concorrentes
diretas entre si) que têm posição dominante no mercado, produzem o efeito de
ampliar o seu domínio do mercado de telecomunicações brasileiro, pois por meio
deles ajustam entre si os preços, condições e vantagens em licitações públicas (art.
36, caput, incisos 1, III e IV, c/c §30, inciso 1, letra 'd').
68.)

Tal enquadramento é amplamente suportado tanto pela evidente condição de

cada uma dessas empresas constituir-se como uma das mais qualificadas para atender
ao objeto de licitações públicas para contratação de serviços de telecomunicações de
abrangência nacional, como pelo fato de serem, por conseguinte, as principais
concorrentes entre si. Nesse sentido, já em 2009 o "Guia de Análise de Denúncias
sobre Possíveis Infrações Concorrenciais em Licitações", aprovado pela então SDE,
deixou claro o propósito anticoncorrencial de consórcios realizados entre concorrentes
diretos com condições autônomas de atender o objeto do certame:

"Por um lado, o consórcio pode permitir a participação
de pequenas empresas em contratações que, se não fosse pela oferta
em conjunto, não lhes seria possível participar, por não disporem
de recursos financeiros, técnicos ou humanos suficientes se
consideradas individualmente. Assim, esse tipo de consórcio
permite que um maior número de propostas sejam apresentadas ao
contratante público. Por outro lado, empresas com condições de
participarem sozinhas da licitação podem formar consórcios com
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o objetivo de eliminarem a concorrência entre s4 o que possui
caráter nitidamente anticoncorrencial. (..)
Quanto mais fortes forem as evidências de que uma ou
mais das empresas consorciadas tem condições de executar de
maneira independente o projeto para o qual o consórcio foi
constituído, maior será a preocupação da Secretaria com os
potenciais aspectos anticompetitivos do consórcio." (Grifo nosso)

69) As evidências constantes nas Partes II e III.a acima demonstram cabalmente
que cada um desses grupos tem condições de atender clientes corporativos em todo o
território nacional, e que são os principais concorrentes entre si para a prestação de
tais serviços. Ao se consorciarem, formam arranjo que levantam forte preocupação

concorrencial ao eliminarem a competição entre si.
70.) Ademais, o histórico de atuação concertada sinaliza claramente para os outros
players menores do mercado que, em licitações estratégicas de maior escala, os três
principais grupos presentes no mercado brasileiro de telecomunicações atuarão em
conjunto, o que automaticamente implica:
a. a conjunção de ativos e recursos de rede e financeiros sobrepostos
que dissuadem qualquer outra empresa racional de incorrer nos
custos de preparação de propostas para disputar o certame, ainda
que tais contratações sejam estratégicas para obtenção de escala, posto
que qualquer empresa não alinhada estará sujeita à práticas predatórias
semelhantes à ocorrida na licitação da Segunda Fase do Projeto
GESAC, bem como às condutas discriminatórias exclusionárias a
serem descritas na Parte IV abaixo; e
b. a inviabilização da formação de consórcios entre essas empresas e
outras de menor porte, que poderiam efetivamente trazer elementos
de rede e recursos tecnológicos complementares em beneficio da maior
competição entre tais grupos dominantes.
71.) É contra o absurdo de tal cenário que se insurge a BT Brasil, e que requer a
pronta intervenção desta autoridade antitruste, com base tanto na intelecção da
explícita redação do dispositivo legal apontada acima (corroborada pelo Guia emitido
pela SDE), bem como evidentes efeitos exclusionários e deletérios ao funcionamento
do mercado de telecomunicações.

AMECURRENT 718705953.2 03-dez-15 10:04

72.)

Refuta-se, desde já, a eventual alegação de que a previsão de desnecessidade
de notificação de consórcios para participação em licitações - prevista no parágrafo
único do art. 90 da Lei 12.529/11 - teria gerado uma suposta isenção antitruste para
tal arranjo entre empresas (ainda mais quando concorrentes entre si). Tal dispositivo
visa apenas a dar segurança jurídica aos participantes de tal arranjo para evitar
dúvidas em um regime de controle prévio de concentrações. Tais acordos estão
integralmente sujeitos ao controle repressivo do CADE quando enquadráveis às
hipóteses do art. 36 da mesma lei, especialmente quando empregados para, sorrateira
e silenciosamente, discriminar concorrentes e abusar do poder econômico, em
infração à ordem econômica.
71) Ademais, a prática de diversos outros países aponta para o desvirtuamento do
emprego de consórcios quando formado por empresas que, dada sua escala de atuação
e recursos, poderiam, via de regra, competir sozinhas.
74.)

Neste sentido, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

Econômico ("OCDE") entende que os funcionários públicos, quando da elaboração de
licitações, devem considerar a possibilidade de limitar consórcios e subcontratações,
bem como impor um preço limite, com o intuito de proporcionar resultados mais
eficientes para a licitação. Segundo a OCDE:
"Um consórcio de empresas não deve ser permitido se cada empresa
integrante do consórcio tem a capacidade econômica, financeira e
técnica para fornecer seus próprios produtos"7.

75.)

Ainda segundo a OCDE, a constituição de consórcio entre empresas
concorrentes reduz a concorrência, uma vez que ele implica na diminuição do número
de participantes na licitação. De acordo com o documento "Competition and
Procurement" publicado em 2011 pelo órgão:
"(5) Quando da elaboração de licitações públicas, os responsáveis
pela licitação devem considerar a limitação de consórcios e
subcontratação, bem como a imposição de um limite de preço.
Dependendo das circunstâncias de cada atividade de aquisição,
estas considerações podem resultar em contratações mais
eficientes. ,,18
'7 Disponível

em inglês em: <http://www.oecd.org/regrefomi/sectors/483152O5 .pdf, p. 43.

' Disponível em inglês em <http1/www.oecd.org/regreforrnectors/483l52O5.pdf,
/s
p. 43.
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76.) Nesta mesma linha, documento semelhante da OCDE sobre o mesmo tema,
publicado em 2007, já advertia:
"Permitir que empresas participem em conjunto da licitação via
consórcios pode acarretar uma série de efeitos contraditórios no
resultado da licitação.
• O consórcio aumenta a concorrência se ele permite que
empresas que não são capazes de fornecer produtos
complementares se juntem com outras empresas para,
conjuntamente, fornecer estes produtos complementares. Em
consórcios também há o denominado "efeito informação" que
é pró-competitivo, uma vez que ele promove licitações mais
agressivas em razão das trocas de informações.
• Contudo, quando empresas concorrentes constituem
consórcio, normalmente há uma redução na concorrência,
uma vez que o consórcio reduz o número de participantes. O
denominado "efeito de redução da concorrência" promove
licitações menos agressivas e, portanto, acarreta efeitos
negativos para a concorrência.

77) A experiência consolidada em estudos da OCDE encontra respaldo também na
prática decisória de diversas autoridades concorrenciais internacionais. Nos EUA, por
exemplo, o entendimento da Federal Trade Comission ("FTC") é que a constituição
de determinados acordos entre empresas com a finalidade de apresentar uma única
proposta no certame pode caracterizar em verdadeiro cartel em licitação":
"O conluio em licitações pode ocorrer de diversas formas, mas uma

maneira frequente por meio da qual isto se dá é quando
competidores decidem antecipadamente qual empresa ganhará a
licitação. ( ... ) Outros acordos para fraudar licitações envolvem
subcontratar parte do contrato principal para os proponentes que
perderam a licitação, ou formar uma joint venture para submeter
uma única proposta. ,,21
19

Disponível em inglês em <http://www.oecd.org/daf/competition/cartels/3989 1049.pdf, p. 34.

20

Disponível em inglês em <https://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrustlaws/dealings-cornpetitors/bid-rigging>. Ultimo acesso em 15.11.2015.

21

Disponível em inglês em <https://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrustlaws/dealings-competitors/bid-riggjjg>. Ultimo acesso em 17.11.2015.
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78.) Cabe notar, aqui, que os efeitos da constituição de joint venture entre
empresas concorrentes apontada pela autoridade antitruste norte americana é em tudo
semelhante aos da constituição de um consórcio entre concorrentes diretos aqui no
Brasil, uma vez que, em ambos os casos, diminuem a competitividade do certame,
quando contratadas entre empresas que, sozinhas, teriam condições de ofertar o objeto
da licitação.
79.) A orientação do FTC encontra respaldo precedente em caso datado de 1993,
ocorrido na cidade de Kansas, EUA22, em que três empresas de transporte de ônibus
escolar23 constituíram uma joint venture, ou consórcio, denominado "Kansas City
School Transportation" com o intuito de vencer uma licitação cujo objeto era um
contrato de três anos de fornecimento de serviços de transporte de ônibus para
crianças da cidade de Kansas.
80.)

De acordo com o FTC, o consórcio foi formado com o objetivo de eliminar a
competição entre as empresas e de modo a permitir que elas dividissem entre si as

áreas em que cada uma prestaria o serviço. Ainda, a comissão alegou que o distrito
escolar não teve escolha senão aceitar a proposta conjunta do consórcio, uma vez que,
na época, recebeu poucas propostas. Segundo a decisão do FTC, ao invés de
concorrer entre si, as empresas concordaram em apresentar uma proposta conjunta ao
Kansas City, Missouri School District ("KCMSD"), fato este tinha "o objetivo, o
eféito, ou a tendência e capacidade de limitar injustificadamente a concorrência e
prejudicar os consumidores2455 (tradução livre).
81.)

Foi ressaltado pelo FTC, ainda, que embora as empresas denominassem a
"Kansas City School Transportation" de joint venture, elas não integraram suas
atividades de maneira substancial - tal qual em um consórcio. O caso foi encerrado
com um acordo celebrado entre as três empresas e o FTC. Importante destacar,

22

Decisão disponível em < https://www.ftc.gov/sites/defaultlfiles/documents/comm issiondecision
volumes/volume-li 6/ftc_volume_decision_116 ianuary - decerriber 1 993pages_206-3 1 9.pdf',
p.
308. Acesso em 18.11.2015.
23

O nome das empresas eram: B & J School Bus Service, Inc., of Kansas City; Ryder Student
Transportation Services, Inc., of Miami, Florida, e; Mayflower Contract Services, Inc., of Overland
Park, Kansas.
24

"The actions described in paragraphs eight through ten have had the purpose or effect or the
tendency and capacity to restrain competition unreasonably and to injure consumers (...)".Decisão
<
disponível
em
https://www. ftc.gov/sites/detuit/fi1es/documents/commissiondecision
volumes/volume-1 1 6/ftc_volume_decision_116 january - december 1 993pages_206-3 1 9.pdf,
p308. Acesso em 18.11.2015.
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todavia, que a Comissária Mary L. Azcuenaga emitiu uma declaração sobre a questão,
discordando da resolução do caso por meio de um acordo. Para a Comissária, a
constituição do consórcio "era manifestamente ilegal"25, e, por isso, sanções mais
pesadas deveriam ser impostas de forma a evitar que as empresas repetissem a
conduta. Neste sentido, considerou que, "o consórcio pode acertadamente ser
caracterizado como uma farsa ou cobertura para uma conspiração ilegal26" (tradução
livre).
82.) Mais recentemente, em 24 de junho de 2015, a autoridade antitruste da
Dinamarca decidiu pela ilegalidade do consórcio formado por duas empresas atuantes
no mercado de construção de rodovias27. LKF Vejmarkering AIS ("LKF") e
Eurostar Danmark AIS ("Eurostar") são, respectivamente, a maior e a segunda
maior empresa com atuação no mercado de construção de rodovias. Segundo a
autoridade antitruste da Dinamarca, tais empresas infringiram a legislação antitruste
deste país, uma vez que formaram consórcio em uma licitação de âmbito nacional que
visava à contratação pública de serviços para a construção de rodovias.
81) Conforme a decisão, LKF e Eurostar apresentaram conjuntamente uma
proposta e decidiram de antemão a divisão do trabalho entre elas. Uma vez que
apresentaram a menor proposta, sagraram-se vencedoras do certame. Todavia,
conforme nota disponibilizada pela Danish Competition and Consumer Authority
sobre o caso, "( ... ) tanto a LKF quanto a Eurostar eram capazes de fazer
propostas individuais. Portanto, o consórcio limitou o número de licitantes na
côntratação pública, o que pode ter acarretado o aumento de preços para a
Danish Road Directorate" (tradução livre)28.
84.) Ainda segundo a decisão, a autoridade concorrencial da Dinamarca concluiu
que a formação do consórcio entre LKF e Eurostar não tinha qualquer justificativa
25

Segundo a comissária Mary L. Azcuenaga, "the conduct alleged in the complaint is plainly
unlawful".

26

Segundo a comissária Mary L. Azcuenaga, "In short, the joint venture can aptly be characterized as a
sham or cover for an iliegal conspiracy".
27

Notícia disponibilizada em inglês no site da Danish Competition and Consumer Authorily. <
jlttp:Heii.kfst.dk/lndliold-K,FST/En,zlish/Decisioiis/20150625-The-Danisli-Competitíoii-Councildecides-tliat-consortia-agreemeíit-between?tc=8407BA9B3851417596E1A6AF4*BCOBCBE>. Acesso
em 15.11.2015.

28

Both LKF and Eurostar would however have been able to make stand-alone bids and the
consortium therefore limited the number ofbidders in the public procurement, which might have led to
higher prices for the Danish Road Directorate". Disponível em ingles em < http://en.kfst.dk/indholdKFST/EnglishfDecisions/20 1 50625-The-Danish-Competition-Council-decides-that-consoi-tiagreement-between?tc=8407BA9B385 141 7596E IA6AF4BCOBCBE>. Acesso em 15.11.2015.
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L

objetiva, pois cada empresa poderia ter participado individualmente do certame.
Consequentemente, as empresas integrantes do consórcio eram reais, ou, ao menos,
potenciais concorrentes, tendo o consórcio, desta forma, restringido a concorrência.
Resta evidente, pois, a semelhança entre o presente caso e a supracitada decisão da
autoridade antitruste dinamarquesa.
85.)

É portanto evidente que, também na prática decisória de outros países, é
inadmissível a formação de consórcios entre empresas que sozinhas teriam

condições de atender ao objeto de um contrato sendo licitado. Conforme se pode
observar nos casos acima dispostos - os quais, aliás, são perfeitamente análogos à
situação que ora se apresenta ao CADE - a finalidade de se estabelecer um consórcio
dentro destas condições é completamente desvirtuada, prestando-se apenas à
limitação da competitividade dos certames e à exclusão de outros players em
segmento estratégico do mercado, como será evidenciado na próxima Parte.

IV. DOMINÂNCIA DAS REPRESENTADAS NO ACESSO A
INFRAESTRUTURA LOCAL FIXA: EVIDÊNCIAS DE PRÁTICAS
EXCLUSIONÁRIAS ILÍCITAS

a. BREVES ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS
86.) Antes de adentrar na prática discriminatória realizada pelas Representadas
especificamente na licitação dos Correios, ainda em curso, vale esclarecer que a
prestação do serviço de rede corporativa de dados para os clientes finais (varejo) pode
ser executada usando-se conexão terrestre ou satelital.
87.) Para a conexão satelital, a transmissão é feita diretamente por equipamentos
instalados no site do cliente para transmissão ao satélite orbital, não sendo necessário
dispor de infraestrutura de conexão terrestre (par de cobre, cabo coaxial, fibra, etc)
para acessar o cliente (acesso a última milha). O diagrama de rede abaixo ilustra a
conexão entre o site e a rede satelital.
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Acesso via satélite

88.) Distintamente da conexão satelital, a conexão terrestre pressupõe a utilização
de uma infraestrutura de rede fixa de acesso (acessos ou enlances) que compreende
os elementos ativos e passivos utilizados desde a central (POP da operadora de
telecomunicações) até o ponto de conexão da rede externa com a rede interna do
cliente (prédios; armários remotos; distribuidores primários e secundários de
conexões elétricas e óticas; postes, dutos, condutos, caixas de passagem e emenda;
torres e fibras ópticas apagadas)29 .
89) As principais detentoras dos meios fisicos para a prestação dos serviços de
acesso terrestre (última milha) são, como demonstrado acima, as Representadas integrantes do Consórcio Rede Correios. Como visto acima, tais grupos isoladamente
controlam parcelas significativas dos acessos locais de STFC e SCM, e, em conjunto,
detém praticamente toda a infraestrutura local de telecomunicações. Por outro lado, a
Embratel/Claro é a principal operadora de satélites do país.
90.) Existem duas formas principais para essa contratação de uso dessa
infraestrutura terrestre local (ou de "acesso local") para a empresa de
telecomunicações que desejar prestar o serviço de SCM corporativo ou residencial via
conexão terrestre e que não disponha de uma infraestrutura própria para alcançar as
instalações de tais clientes.

29

Art. 2, V do Anexo 1 da Resolução ANATEL N. 600/2011.
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91.)

A primeira delas consiste na contratação no atacado do serviço de Exploração

Industrial de Linha Dedicada ("EILD"), atualmente regulamentado pelas Resoluções
ANATEL nos 590/12 e 639/14. Trata-se da contratação de uma conectividade
dedicada definida como "oferta de capacidade de transmissão de sinais digitais entre
dois pontos fixos, em âmbito nacional e[/ou] internacional, utilizando para tanto
quaisquer meios [i.e., par metálico, cabos de fibra ótica etc.] dentro de uma área de
prestação de serviço ".
92.)

Nos casos em que a fornecedora de EILD estiver qualificada como pertencente

a Grupo detentor de PMS - como são as empresas integrantes do Consórcio -, embora
o valor do serviço (valor de transmissão + valor dos acessos locais) seja definido pela
fornecedora, com base na tabela de referência publicada pela Anatel, há obrigação de
isonomia. Admite-se descontos com base em critérios objetivos, relativos a (i) volume
de EILD contratado, (ii) velocidade de transmissão dos sinais digitais; e (iii) distância
entre centros de fios de origem e destino (degrau). Esses valores são publicados no
Sistema Nacional de Oferta no Atacado -SNOA, estabelecido pelas operadoras de
acordo com diretrizes da ANATEL. O importante a notar está no fato de que no
EILD, contrata-se um acesso específico e dedicado ligando o cliente ao POP da
operadora de telecomunicações contratante, como indicado no diagrama de rede a
seguir.
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91) A segunda consiste na contratação de acessos que se utilizam da tecnologia
MPLS (Multiprotocol Label Switching), forma de encaminhamento acelerado de
pacotes de dados que permite um alto desempenho e melhor utilização dos recursos,
principalmente com dados multimídia de voz e vídeo, sendo que tal infraestrutura
também é detida pelas empresas participantes do Consórcio. O diagrama de rede
abaixo ilustra o provimento de MPLS pela Oi à BT.

94.) Nesse serviço, não existem preços de referência estabelecidos pela Anatel
como no caso da EILD, Tal tecnologia apesar de não possuir regulamentação também
é abarcada pelo princípio da isonomia exarado pela Lei Geral das Telecomunicações,
no Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, além dos ditames gerais da
legislação antitruste. O importante a notar é que, na contratação do MPLS, o custo
da infraestrutura de acesso local ao cliente é o mesmo, tanto para o fornecedor
incumbente (que o vende no atacado e também presta o serviço no varejo
corporativo), quanto para o operador de telecom contratante que pretende prestar o
serviço via conexão terrestre. Assim, por exemplo, em situações em que a BT contrata
o MPLS da Oi para complementar uma dada rede corporativa, o custo para o
provimento do acesso local ao cliente de ambas é idêntico, pois a rede e os serviços
agregados são os mesmos, com a diferença de que a Oi adicionará um valor sobre
esse custo de operação. Esse valor, porém, não pode ser discriminatório, criando
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barreiras injustificadas para que o contratante dispute o cliente corporativo com o
fornecedor de MPLS.
95.) Isso posto, passa-se a descrever em maior detalhe os eventos relevantes acerca
da atual licitação dos Correios para a contratação de rede corporativa de dados.
b. DAS EVIDÊNCIAS DE PRÁTICAS DISCRIMINATÓRIAS E DE RECUSA DE
CONTRATAR PELAS CONSORCIADAS PARA INVIABILIZAR A
PARTICIPAÇÃO DA BT BRASIL
9,) Na análise antitruste, evidência fundamental de discriminação ilícita é a
diferença de tratamento pelo fornecedor de serviço que afeta as condições de
competição por concorrentes e que decorre de exercício de poder de mercado, criando
uma diferença arbitrária na disputa pelos clientes, que obscurece a maior eficiência
como vetor da escolha do fornecedor pelo cliente.
97.)

Em outros termos, há uma diferença fundamental, na análise antitruste,

entre ter uma vantagem decorrente de eficiência própria e imputar uma
ineficiência ao rival, ao usar de mecanismos para elevar arbitrariamente o custo
do concorrente.
98.)

No caso do Pregão Eletrônico dos Correios, as Consorciadas claramente
buscaram imputar ineficiências à BT Brasil pelo exercício abusivo da posição
dominante que detêm no controle da última milha (i.e., do acesso a infraestrutura
local fixa de telecomunicações), elevando o custo da BT para atender à demanda de
conexões terrestres presente no Edital.
99.)

Nesse aspecto, deve-se ressaltar, em primeiro lugar, que, se a BT depende do

acesso à infraestrutura local terrestre controlado pelas Consorciadas, estas não
dependem da BT para prover as conexões satelitais, o que torna a BT vulnerável à
discriminação por parte do consórcio.
100.) A dependência da BT com relação às consorciadas decorre do expressivo
número de conexões terrestres demandadas pelos Correios no objeto do Pregão
Eletrônico, como especificado no quadro abaixo presente no Edital:
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Planilha de cotação de preço - Serviço de Comunicação Multimídia (item 1)
BANDA MÍNIMA GARANTIDA ITEM 3.2.1 - ESPECIFICACÃO TÉCNICA
Edital 144/2015

TXTRANSFERÊNCIA
TECNOLOGIA
PORTA
SAT/TERRESTRE 256
SAT/TERRESTRE 512
SAT/TERRESTRE 1024
TERRESTRE
256
TERRESTRE
512
TERRESTRE
1024
TERRESTRE
2048
TERRESTRE
4096
TERRESTRE
8192
TERRESTRE
16000
TERRESTRE
34000
TERRESTRE
68000
TERRESTRE
100000
TERRESTRE
150000
TERRESTRE
300000
TERRESTRE
600000
TERRESTRE

Banda Garantida
I)ownload Upload
32
1
6
64
32
128
64
256
256
512
512
1024
1024
2048
2048
4096
4096
8192
8192
16000
16000
34000
34000
68000
68000
100000
100000
150000
150000
300000
300000
600000
600000

1000000 1000000

TX [xJ

QTDE

TI

3.247

T2
T3
T4
T5
16
17

1.142
172
2.603
682
142
97

T8
T9

62
35
21
11
5
O
O

TIO
Til
T12
T13
114
T15
T16

2

1000000 117

101.) Vale notar que o volume crítico de conexões terrestres está nas faixas T4 a
T7, que congregam cerca de 97% das conexões terrestres demandadas pelos Correios.
Tratam-se de conexões em baixas velocidades, de até 2 Megabites - justamente
aquelas em que a Anatel e CADE consideram haver maior poder de mercado das
incumbentes e, por conseguinte, maior vulnerabilidade de outros players a condutas
discriminatórias por elas praticadas.
102.) Em segundo lugar, cada Consorciada, caso participasse isoladamente da
licitação (o que seria plenamente possível), dependeria da contratação de outra para
acessar alguma região específica na qual não detenha infraestrutura local própria.
Assim, uma participação isolada no leilão frustraria a estratégia de discriminação por
cada uma das consorciadas, pois a discriminadora poderia ser discriminada em outro
acesso por outra empresa ora Consorciada. Já a participação em conjunto na licitação
torna a tal discriminação viável e efetiva para bater terceiros não alinhados (BT
Brasil, por exemplo), os quais serão invariavelmente dependentes das Consorciadas.
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101) Em terceiro lugar, há evidências substantivas de que essa capacidade para
discriminar foi efetivamente empregada pelas Consorciadas com vistas a impedir ou
tornar menos competitiva a atuação da BT Brasil nessa licitação específica consistente
no Pregão Eletrônico dos Correios. Essas evidências de discriminação são de várias
ordens:
i)

Para uma série de acessos previstos no Edital, as Consorciadas sequer
enviaram propostas de preços solicitados pela BT Brasil para participação
no Pregão: a EmbratellClaro, líder do Consórcio, recusou-se a oferecer

ii)

proposta para MPLS, e a Telefônica/Vivo retirou ofertas de preços 7
vezes inferiores às vésperas do certame;
Os preços de acesso cobrados pelos integrantes do consórcio são
significativamente mais elevados do que os preços cobrados por
empresas de menor porte, detentoras de infraestrutura terrestre em
regiões menos abrangentes do território nacional;

iii)

os preços finais propostos pelo Consórcio aos Correios para a
prestação do serviço de SCM são inferiores ao preço cobrado da BT
Brasil pelos integrantes do Consórcio para acesso a conexão terrestre.

104.) Abaixo, cada uma dessas práticas exclusionárias serão detalhadas.
L Recusa de contratar acesso local por parte de Embratel/Claro
e Telefonica
105.) Em razão do extenso número de pontos a serem atendidos pela rede de
transmissão de dados IP objeto do Pregão Eletrônico, por via exclusiva terrestre (vide
grupos de velocidades de transferência de dados indicados na Tabela, acima, pelas
siglas T4 a T12, T15, T16 e T17, doravante "velocidades"), e a sua localização em
diversos municípios em todo o território nacional, a BT encaminhou entre os dias 19 e
20 de outubro de 2015, às operadoras incumbentes (Oi, Telefonica/Vivo e
Claro/Embratel/GVT), E{confidenciii], pedido de orçamento para fornecimento de
EILD e de MPLS.
106.) í[copfienciai.
107.) A Oi encaminhou à BT. [confidencial% orçamento para fornecimento de EILD
às velocidades T4 a T12 e T16. Em Econ!idenciali. a BT recebeu da Oi proposta para
fornecimento do MPLS para as velocidades T4 a TIO. Por essas propostas, a BT
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estaria, a princípio, descoberta quanto à velocidade T15. As razões para a Oi ter
omitido o envio de propostas para essas velocidades são desconhecidas pela BT (Doc.
9).
108.) A Claro/Embratel apresentou sua proposta de fornecimento de EILD à BT em
Nessa proposta, a Claro/Embratel apresentou seus preços para
fornecimento de EILD para as velocidades de transferência T4 a Til, T 1 e T16.
Também não houve proposta de EILD para a velocidade T12. O mais surpreendente,
porém, é que a Claro/Embratel simplesmente deixou de responder a solicitação de
orçamento da BT para fornecimento de MPLS (Docs. 7 e 10).
109.) Essa postura da Embratel contrasta com seu comportamento no Edital
dos Correios de 2014, vencido pela BT e posteriormente anulado, já que, naquela
oportunidade, foi apresentada proposta de fornecimento de MPLS (Doc. 11). Em
relação ao Edital de 2015, a Embratel simplesmente não enviou a proposta,
tampouco ofereceu motivação para a recusa.
110.) A Telefonica/Vivo apresentou à BT sua proposta de fornecimento de EILD e
MPLS em [confldenciall (Doc. 12).
lii.) Todavia, a conduta discriminatória da Telefônica fica evidenciada pela
repentina retirada de outra proposta recebida IÈ-'confidencial]. A negociação dos
termos constantes naquela proposta, com preços substancialmente menores, foi
repentina e iinotivadamente suspensa pela Telefónica/Vivo às vésperas da
licitação, em [confidenciail (Doc. 13).
Va

112.) [confidencial].
Tabela - Custo de MPLS Telefônica/Vivo
TELEFONICA

TX
[xj

1

I'5

1

Custo médio MPLS
(Estado de SP)

Custo médio MPLS Rede Especializada,
retirada às vésperas do
Edital

Preço Unitário Mensal
(R$)

Preço Unitário Mensal
(R$)

I.conl ideiicial 1
ene â1

I.c1denciaIi
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[confidencial]

T6
T7

confidencial]
[confidenciài]

[confidi1]
[confidencii1]

113.) O fato de a Telefonica/Vivo ter suspendido as negociações para fornecimento
de acesso à sua infraestrutura de rede especializada terrestre, instalada no estado de
São Paulo, representou à BT um incremento substantivo em seu custo para atender a
demanda por conexões terrestres no Estado de São Paulo.
ii. Consorciadas

ofertaram

preços

sistemática
e
significativamente superiores aos de outros participantes do
mercado para acessos terrestres de mesma velocidade

114.) Com o intuito de tentar reduzir os seus custos e apresentar uma proposta mais
competitiva aos Correios, a BT solicitou também de operadoras menores
E
[confidencial] orçamentos para a contratação de linha dedicada. E importante notar,
porém, que tais ofertantes não possuem capilaridade ou abrangência comparáveis aos
das incumbentes, de modo que necessariamente a BT tinha que contratar acessos
junto a Oi, Telefónica e Claro/Embratel para que fosse viável o atendimento às
conexões terrestres demandadas pelo Edital dos Correios. A alternativa dada pela
contratação das empresas de menor porte visa a buscar mecanismos para combinar
conexões na tentativa de reduzir os custos médios.
115.)
116.)

confidenciajj'.

117.) [confidencial].
118.) [confidencialj.
119.)

confidenciafl

120.) O quadro abaixo compara os preços médios constantes nas propostas das
empresas de menor porte para o acesso EILD com os menores valores médios
cobrados pelas integrantes do Consórcio à BT Brasil por acessos de velocidade
equivalentes, quanto com os menores preços médios cobrados da BT pelas integrantes
do consórcio para o acesso terrestre, ou seja, o valor de MPLS.
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Comparativo do preço do EIDL cobrado pelas Operadoras integrantes do Consórcio e
Outras Operadoras Terceiros

121.) Como se observa, os preços das integrantes do Consórcio para as velocidades
críticas de até 2 MB (T4 a T7), que representam 97% da demanda por conexões
terrestres, estão substancialmente acima daqueles cobrados por outros participantes
do mercado para os mesmos tipos de conexão, o que vale particularmente para a faixa
T4 que contempla cerca de 70% das conexões terrestres demandadas pelo Edital dos
Correios.
iii. Os preços finais propostos pelo Consórcio aos Correios para
a prestação do serviço de SCM são inferiores ao preço
cobrado da BT pelos integrantes do Consórcio para acesso a
conexão terrestre
122.) Não bastassem as diversas evidências acima de discriminação na contratação
do acesso terrestre, verifica-se também forte indício de discriminação para supressão
de margens pelo aumento dos custos da BT Brasil quanto ao acesso terrestre vis a vis
o preço final oferecido pelo Consórcio para cada grupo de acessos estabelecido no
Edital.
121) Evidência imediata e gritante nesse sentido está no fato de que para acessos na
velocidade T4, que representa 70% das conexões terrestres demandadas pelos
Correios, os preços de MPLS ofertados por cada uma das integrantes do consórcio
para a BT [confidencial] são significativamente superiores ao preço final do serviço
de SCM proposto pelo Consórcio aos Correios (a saber, R$769,73). Vale dizer, o
custo da BT a partir dessas ofertas foi, via de regra, [confidencial] superior para área
de atuação precf pua da Oi (território nacional com exceção de São Paulo) e
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[confidencial] superior para o Estado de São Paulo em relação ao preço final do
serviço para os Correios pra 2.603 conexões terrestres (70% do total).
124.) Repise-se que, para MPLS, a BT somente recebeu propostas da Oi (para
pontos de acesso concentrados em todo o território nacional, exceto para o Estado de
São Paulo) e da Telefônica (primordialmente para o Estado de São Paulo). A
Embratel/Claro, ao contrário de sua conduta na licitação de 2014, sequer fez proposta
de MPLS para a BT em 2015.
125.)[confidencial].
116.) A tabela abaixo compara os preços finais do Consórcio para os Correios por
faixa de velocidade versus o custo imposto pela Oi à BT para MPLS no território
nacional, com exceção de São Paulo e o custo imposto pela Telefônica/Vivo à BT no
Estado de São Paulo nas faixas de velocidade T4 a T7.
Tabela - Custo MPLS BT vs Preço final Consórcio

TX

XJ

Preco informado
pelo Consorcio

Custo BT
MPLS
(proposta Oi
nacional)

Custo BT vs
preço final
Consorcio
(nacional
exceto SP)

Custo BT médio
MPLS
(proposta
Telefônica
Estado de SP)

Custo do
consorcio para
MPLS da
Telefônica x
BT

Preço Unitário
Mensal (R$)

Preço Unitário
Mensal (R$)

0/°

Preço Unitário
Mensal R$)

0/0

[confidencial]
[confidencial]
[confidencial 1
[confidencial]

[confidencial]
[confidencial]
[confidencial]
[conlidencial]

T4
769.73
T5
1.000.65
'l'6
1 .300.84
T7 1 .951 .27

[confidencial] [confidencial]
[confidencial] 1 [confidencial]
[confidencia+onfidencial]
[confidenciaonfidencial]

17.) Obviamente, a dimensão da discriminação no custo do acesso terrestre é muito
superior do que já mostra a simples comparação dos preços finais do Consórcio em
relação aos preços de MPLS cobrados da BT pela Telefônica e Oi. Isso porque os
custos totais para a prestação do serviço abrangem uma série de outros itens além do
acesso terrestre, tais como a aquisição e instalação de equipamentos a serem
instalados nos sites, instalação de sistema de gerenciamento específico e de
roteadores, instalação de equipamentos para suporte ao serviço multicast, instalação
de equipamentos no site concentrador das conexões por satélite (Hub), bem como
mão de obra especializada para a gestão e condução de projeto de tal dimensão. Desse
modo, o custo operacional do Consórcio com o acesso terrestre nas conexões
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demandadas pelos Correios é naturalmente inferior ao seu preço final e, portanto,
muito inferior ao custo imposto pelo Consórcio para que a BT pudesse atender a
demanda de SCM dos Correios.
128.) Essa imposição arbitrária de custos pode ser dimensionada quando se compara
o custo inferido do Consórcio para acesso terrestre com o menor custo imputado à BT
pela Oi e Telefônica, o que pode ser calculado, a partir do preço final do Consórcio
para cada faixa de velocidade de transferência. Para tanto, basta subtrair, do preço
final do Consórcio para cada velocidade, o valor que corresponda aos custos dos
demais itens que não o acesso terrestre ("custo sem acesso") jconfidenclal]
129.) Em seguida, compara-se esse custo inferido do Consórcio com o menor preço
oferecido pelas integrantes do consórcio, Oi e Telefônica para a BT, ou seja, o custo
imputado à BT pelas integrantes do consórcio.
130.) O menor preço oferecido pelas integrantes do Consórcio para a BT
corresponde ao MPLS. Vale lembrar que, no caso do MPLS, contrata-se um serviço
de SCM do ofertante, compartilhando-se a sua mesma rede, de modo que o custo
operacional do acesso terrestre para que ambos prestem o SCM ao cliente final
corporativo é necessariamente o mesmo. O quadro abaixo compara o custo inferido
do Consórcio para acesso terrestre vis a vis o preço de MPLS cobrado pela Oi e pela
Telefônica da BT nas respectivas áreas de atuação.
Tabela - Custo MPLS
01

Preço
informado
P00
Consorcio

TX
[x]
T4
T5
T6
T7

Custo
.inferido de
CCSS() local
Consorcio

Preço
Custo
Unitário Unitário
Mensal
Mensal
(R$)
(R$)
[conf]
769,73
1 000,65
[conf]
[conf]
I 300,84
1.951 ,27 [conf]

Custo
médio BT
sem CC55()
local

Custo mecho
MPLS
(nacional)

Custo
Unitário
Mensal
(R$)
[conf 1
[conf]
[confj
[conff

Preço
Unitário
Mensal
(R$)
[conf]
[conf]
[conf]
[confj

TELEFONICA

Custo do
consorcio
para MPLS
da 01 x B 1

Custo mecho
MPLS
(Estado de
SP)

0/

Preço
Unitário
Mensal

[conf]
[conf]
[conf]
[conf]

[conf]
[conf]
[conf]
[conf]

°

Custo do
COnSÓrCIO
para MPLS
da
TELEFONIC
A x BT

0/

[conf]
[conf]
[conf]
[confi

131.) teonfidencial]'. Esse efeito anticompetitivo decorre de falseamento das
condições de concorrência, sendo que o ardil fica ainda mais evidente no caso da
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Telefônica que, às vésperas do leilão, retirou a oferta anterior feita à BT de preços de
MPLS em rede especializada que chegavam a ser sete vezes, como já apontado acima.
132.)

ÍC01l1ideflCiUJ].

C. ILICITUDE DA DISCRIMINAÇÃO AO ACESSO TERRESTRE NO MERCADO
DE TELECOMUNICAÇÕES: PRECEDENTES NACIONAIS E
INTERNACIONAIS

13.) A configuração de infração da ordem econômica é objetiva e pautada pelos
efeitos ainda que potenciais da ação de um agente agindo isoladamente ou conjunto
de agentes em concurso, que detenha(m) poder de mercado, como inequivocamente é
o caso das empresas que integram Consórcio Rede Correios. Assim, qualquer prática
que tenha a potencialidade de gerar algum dos efeitos previstos nos inc. 1 a IV do art.
36 configura infração à concorrência.
1:34.) Como demonstrado acima, há evidências concretas de discriminação para
compressão de margens (art. 36, §3°, incisos X e XV) e de recusa de contratar (inciso
XI) por parte das consorciadas no que se refere à contratação de insumo fundamental
para a prestação de serviços corporativos em amplas áreas do país - a saber, o acesso
a infraestrutura local, ou última milha (inciso V) -, tudo com o propósito de criar
dificuldades ao funcionamento da BT e, dada a notoriedade deste e de outros casos,
também ao de outros concorrentes (inciso IV).
135.) A condição estrutural de posição dominante dos agentes, que confira tanto
efeitos concretos quanto a potencialidade de efeitos futuros está presente, e é
reforçada pela associação dos concorrentes em consórcio. Como demonstrado de
forma detalhada, as empresas integrantes do Consórcio integram os três maiores
grupos de telecomunicações do país, detentores de significativo poder de mercado e
controladores da quase totalidade da infraestrutura local terrestre, insumo essencial
para prestação de serviços de transmissão de dados corporativos (SCM).
136.) Com isso, tem-se os elementos necessários à configuração da infração à ordem
econômica: a posição dominante detida pelos integrantes do Consórcio e o virtual
monopólio da oferta de acesso terrestre no atacado, bem como a capacidade, o
incentivo e a efetiva comprovação de adoção de práticas discriminatórias para
alavancar o domínio da prestação de serviços de telecomunicação.
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137.) Tais elementos são reforçados pela atuação conjunta das empresas em
consórcios. Caso cada uma das detentoras de rede fixa entre separadamente no
certame, reduz-se o risco de discriminação no acesso à infraestrutura terrestre, pois,
sendo o escopo do contrato de abrangência nacional, cada uma dependerá do uso de
rede da outra em localidades específicas em que não detenha infraestrutura local.
Atuando em consórcio, podem, juntas, discriminar os demais participantes não
alinhados, impedindo-os de competir em condições isonômicas.
138.) O abuso dessa posição dominante tem sido objeto de intervenções por parte da
Agência Reguladora e da autoridade de defesa da concorrência, considerando-se
isoladamente, cada participante do consórcio. Ele se potencializa quando essa
discriminação se conecta a uma estratégia coordenada de dominação por parte dessas
empresas atuando em segmento estratégico do mercado por meio de consórcios.
139.) No Brasil, o CADE também tem demonstrado, desde há muito, grande
preocupação quanto às práticas discriminatórias no acesso a infraestrutura, nos mais
diversos setores e, particularmente, no setor de telecomunicações em relação ao
acesso à infraestrutura de rede.
140.) É de se citar o processo administrativo fruto30 de representação perante a
ANATEL, protocolada pela Embratel em face a TELESP e relativa à por
discriminação de preço no acesso local de última milha, ou seja, na EILD. Em
licitação pública na PRODAM ficou clara a diferença entre os preços de acesso
ofertados pela TELESP à Embratel e à própria licitante, sendo estes muito inferiores
àqueles. Trata-se de caso muito similar ao aqui denunciado, e que motivou atuação
enérgica da ANATEL do CADE, inclusive com a concessão de medida preventiva31 .
141.) Medidas preventivas semelhantes e com as mesmas multas pecuniárias foram
concedidas nos processos administrativos na ANATEL de números
53500.002287/2001 e 53500.002288/2001. Estes tratam de denúncias também pela
Embratel e por práticas quase idênticas à anteriormente citada, praticadas pela Brasil
30

53500.005770/2002 (Representante: Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel;
Representada: Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp. Inteiro teor do processo disponível em
flp://www.cade.gov.br/Default.aspx'?6 1 cl 55a362b74ada35e6320858.

31

A medida preventiva foi concedida pelo CADE nos autos do Processo Administrativo n°
08700.003174/2002-19 (Requerente: Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel,
Conselheiro Relator Cleveland Prates, j.27.02.2003) determinando-se a isonomia entre os preços
ofertados às concorrentes da prestadora do serviço de EILD e suas subsidiárias, bem como obrigações
relacionadas de publicidade e multa pelo descumprimento. Inteiro teor do processo disponível em
fd027ef25 f9OaiaObl 6340c.
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Telecom e pela Oi, respectivamente. Ambas as medidas foram mantidas quando
questionadas em recursos voluntários endereçados ao CADE, confirmando-se sua
imprescindibilidade.32
142.) Por grave e potencialmente danosa à concorrência, o CADE também continua
demonstrando preocupação em impedir ex-ante a discriminação de acesso à
infraestrutura, mesmo em mercados não relacionados às Telecomunicações. Cite-se,
aqui, o Acordo em Controle de Concentração firmado entre a Rumo, a ALL e o
CADE. Conforme se depreende do voto do Conselheiro Gilvandro Vasconcelos, a
maior preocupação da autarquia era com a possibilidade hipotética de exclusão do
acesso das concorrentes no mercado upstream à infraestrutura logística e multimodal
da Rumo/ALL.
143.) Isto motivou a assinatura de um Acordo extremamente detalhado, cujo ponto
fuicral é impedir a discriminação do acesso à infraestrutura` com previsão de
mecanismos de governança corporativa, de cálculo de preços e de transparência e de
limitações de uso da infraestrutura por parte das empresas em controle externo
comum com a nova companhia. As penalidades previstas pelo descumprimento do
acordo são igualmente severas, incluindo multa no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco
milhões de reais) e proibição de transporte de cargas das empresas em controle
MIUIIJÏS!
32

A medida preventiva no PA n° 53500.002287/2001 (Representante: Empresa Brasileira de
Telecomunicações S/A - Embratel; Representada: Brasil Telecom S/A; Relator Conselheiro Luiz
Alberto
Esteves
Scaloppe,
31.08.2005;
disponível
em
j.
http://www.cade.gov.br/Default.aspx?da5bac7hbb5 1 a57e968792a8b8) foi mantida em sede do recurso
voluntário n°. 08700.001291/2003-29 (recorrente: Brasil Telecom S/A; Relator Conselheiro Luiz
Alberto Esteves Scaloppe; j. 08.12.2004) ao CADE. Neste processo, o Conselheiro Ricardo VilIas Bôas
Cueva divergiu do voto do Conselheiro-Relator Scaloppe, o qual votara pela revogação da medida,
entendendo por manter a medida preventiva em sua integralidade, considerando-a irrepreensível e
negando provimento por completo ao recurso da Brasil Telecom, no que foi seguido pelos demais
conselheiros.
Inteiro
teor
do
processo
disponível
em
http://www.cade.gov.br/Default.aspx?6bcbSfa968bdSOa47ff.rn9dbd97.
Por sua vez, a medida preventiva no PA n° 53500.002288/2001 (disponível em
littp://www.cade.,gov.bi-/Def,-tult.aspx?6ece20e829fe13e[32e331 095W foi mantida no julgamento do
recurso voluntário de n° 08700.004058/2003 (recorrente: Telemar Norte Leste S/A; relator Conselheiro
Ricardo
Villas
Bôas
Cueva,
24.11.2004,
disponível
em
j.
littp://www.cade.,gov.bi- /Default.aspx'?ad8d6] b77e9366be5 1 c24eec47.)
33

Conforme a cláusula 2.A do ACC em questão, que trata dos aspectos principiológicos do Acordo:

"2.2. As COMPROMISSÁRJAS deverão garantir acesso e utilização das atividades relacionadas à
Operação de maneira isonômica e não discriminatória, seja na oferta, na contratação e na prestação
de (i) serviços de transporte ferroviário, (ii) serviços de transbordo, (iii) serviço de armazenagem e
(iv) serviço de elevação portuária.
2.3. A NOVA COMPANHIA deverá apresentar critérios que denotem transparência na oferta,
contratação e operação de todas as atividades que impliquem integração vertical de mercados
atingidos pela operação."
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144.) A recusa de contratar, bem como a discriminação e criação de dificuldades no
acesso à última milha, também é tema de constante repressão por parte de autoridades
antitruste de diversos países. Destaca-se, em especial, a incisiva atuação da Comissão
Europeia, a qual decidiu pela condenação de diversas empresas incumbentes. Em
todos os casos, podem constatar-se elementos de discriminação análogos aos descritos
acima com relação ao Pregão Eletrônico dos Correios.
145.) Primeiramente, destaque-se caso envolvendo a DEUTSCHE TELEKOM
AG ("DT"), no processo n° COMP/C-1/37.451, 37.578, 37,57934 No referido caso,
fruto de três representações, a Comissão Europeia considerou que as condutas da DT
no sentido de estabelecer preços injustos pelo fornecimento de acesso local à sua rede
de telecomunicações fixas consistiriam em abuso de posição dominante nos mercados
relevantes de acesso direto às redes de telecomunicação, com violação ao artigo 102
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (ME).
146.) A Comissão demonstrou que a DT cobrava tarifas mais altas para o
fornecimento de acesso à última milha no varejo a outras empresas, em comparação
aos valores finais pagos pelos assinantes da DT. Essa conduta de discriminação de
preço foi considerada nociva, por desencorajar a entrada de novos concorrentes no
mercado, bem como reduzir a concorrência de preço e a capacidade de escolha dos
fornecedores no mercado relevante. As condutas destacadas foram consideradas
particularmente gravosas, por terem inibido potencial entrada de concorrentes no
mercado, permitindo que mantivesse seu domínio no mercado alemão de acesso à
rede local."
147.) No caso AT.39523, 36 a Comissão expressou novamente reprovação
7 3 a
condutas semelhantes praticadas no mercado eslovaco, pela SLOVAK TELEKOM e
por sua controladora DT, em 2014, consistentes na recusa em fornecer acesso à última
34

COMISSÃO EUROPEIA. COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579 - Deutsche Telekom AG, disponível
em: http://eur-lex.europa.eu/legal-contentlENíTXT/PDF/?uri=CELEX:32003D0707&frorn=EN
Veja-se a esse respeito: COMISSÃO EUROPEIA. COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579 - Deutsche
Telekom
AG,
disponível
em:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=C.ELEX:32003D0707&frorn=EN, 199 e 204).

35

36

COMISSÃO EUROPEIA. AT.39523 - Siovak Telekom, disponível em: http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXJ/PDF/?uri=CELEX:52Ol. ,.Ç09Jfrom!t
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A SLOVAK TELEKOM foi multada em € 38.838.000,00, enquanto a DEUTSCHE TELEKOM
foi multada em € 31.070.000,00, por ter exercido decisiva influência na conduta de sua subsidiária e
por ser reincidente nas condutas, em decorrência de sua condenação referente ao mercado alemão, em
2004.
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milha, bem como na imposição de margin squeeze. Segundo a Comissão, a ST adoto
uma série de práticas, dentre as quais se destacam (i) a recusa de fornecimentos
informações necessárias para destravar o local ioop, o que impedia as operadoras de
preparar adequadamente seus planos de negócios, (ii) a recusa em fornecer acesso às
linhas passivas (sem uso), reservando-as para potenciais consumidores seus; (iii) a
recusa em fornecer acesso a linhas de planos telefônicos. Ademais, o margin squeeze
em relação a competidores de semelhante nível de eficiência impedia-lhes de replicar
o portfolio de banda larga da ST. Dessa forma, a Comissão considerou haver de
efeitos em relação à concorrência e aos consumidores, devido ao comportamento
exclusionário e à imposição de barreiras à entrada no mercado de atacado, que teriam
impedido entradas que viabilizariam benefícios aos consumidores, seja via preços
mais baixos ou qualidade mais alta de serviços.
148.) No caso COMP/39.525, a Comissão Europeia aplicou multa de €
127.000.000,00 à empresa TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.38 A referida
empresa, controladora da infraestrutura de última milha na Polônia, incorreu em
graves condutas de abuso de posição dominante, por ter deliberadamente buscado
limitar a concorrência nos mercados de banda larga na Polônia por meio da imposição
de obstáculos aos operadores concorrentes. Suas práticas foram avaliadas como
fechamento do mercado aos concorrentes, pois impediram, ou ao menos adiaram a
entrada de concorrentes no mercado relevante, por meio de recusas não justificadas
em relação aos pedidos de concorrentes, assim como recusa de fornecimento de
informações precisas acerca dos serviços por ela prestados, quando solicitado por
concorrentes.
149.) Já no caso COMP 38.784, a Comissão Européia condenou a Telefónica
(controladora da Representada Telefônica) a pagar multa de € 151.000.000,00 por
abuso de posição dominante no mercado espanhol de banda larga, em 2007. A
empresa, única com rede de telefonia fixa com amplitude nacional naquele país,
conduzira prática de imposição de preços injustificados por meio de margin squeeze
no que concerne aos preços cobrados de seus concorrentes e aos preços no atacado,
cobrados de seus consumidores, durante cinco anos. A adoção de tais condutas teve o
condão de enfraquecer a presença dos concorrentes da Telefónica no mercado
relevante.

38

COMISSÃO EUROPEIA. COMP/39.525 - Telekomunikacja Polska, disponível em:
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/decdocs/39525/395251 91 6_7.pdf

39

Inteiro
teor
da
decisão
da
Comissão
Europeia
jtp:/Iec.europa.eu/coipçitjçpJantitrust/cases/decdocs/38784/387844374.pdf
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disponível

em

150.) Por fim, em 2013, no caso COMP 38.233 - Wanadoo Interactive40' a
Comissão Européia multou a empresa francesa Wanadoo Interactive, subsidiária da
France Télécom no setor da internet, por abuso de posição dominante por meio de
adoção de preços predatórios no mercado de banda larga no atacado. A Comissão
considerou que os preços cobrados pela Wanadoo em relação ao acesso a serviços de
internet ADSL para o público geral na França, entre 1999 e 2002, eram abaixo do
custo. A referida prática teria, na visão da Comissão, reduzido as entradas no mercado
relevante e a concorrência potencial em detrimento dos consumidores. Ou seja, um
fator relevante aqui é que a autoridade não se deixou levar pelo argumento de que
os preços finais ao consumidor teriam sido mais benéficos, adotando uma visão
de longo prazo sobre os prováveis efeitos de eliminação da concorrência e de
monopolização para futuras contratações.
151.) O mesmo vale para a visão simplista que veria na conduta predatória adotada
pelo Consórcio Rede Correios uma redução dos preços finais supostamente benéfica
aos Correios. Não se pode adotar uma visão isolada, concentrada em apenas uma
licitação, diante dos fatos contundentes trazidos nesta Representação de uma atuação
reiterada e sistemática das incumbentes Oi. Telefônica e Embratel/Claro no sentido de
se coordenarem por meio de consórcios para participarem de licitações públicas de
redes corporativas em âmbito nacional. Nesse quadro, a pergunta que não se cala não
é se esta ou aquela licitação teve preço vantajoso ou se foi competitiva, mas se, uma
vez chancelada essa prática pela Administração, haverá incentivos para que novos
entrantes disputem esse mercado. Caso a resposta a essa última pergunta seja
negativa, qual a perspectiva de preços para as licitações públicas de serviços de
telecomunicações em âmbito nacional, uma vez que ficar claro e consolidado que
há somente um monopolista consorciado disposto a oferecer o serviço?
V.

DO CABIMENTO DE MEDIDA PREVENTIVA

152.) Diante do exposto, há nos autos os pressupostos que autorizam a concessão,
por essa d. Superintendência, de medida preventiva inaudita altera pars, para
determinar que, até a apreciação de mérito desta Representação, seja suspenso
qualquer consórcio entre as Representadas para participação em licitações, com
destaque para o Consórcio Rede Correios, participante do Pregão Eletrônico n.
15000144/2015 - AC dos Correios.

40

o inteiro teor da decisão da Comissão Europeia está disponível em
http://ec.eliror)a.eu/coi-npetition/antitrust/cases/dec
.pdf
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153.) A presença do fumus boni iuris não exige maiores digressões argumentativas,
diante dos contundentes indícios de prática anticompetitiva listados nesta
Representação. Restou demonstrado que o Consórcio afronta a legislação
concorrencial brasileira ao coordenar a oferta de três grupos econômicos que,
sozinhos, teriam plenas condições de apresentar propostas na licitação dos Correios,
bem como que esta estratégia de cooperação entre concorrentes fica mais evidente
quando analisado o histórico de participação do mesmo consórcio em diversas
licitações públicas de âmbito nacional.
154.) Ademais, há fortes evidências de que o Consórcio ofertou, em sua proposta
econômica aos Correios, preços de acesso discriminatório em relação à BT, em
violação ao dever de dar acesso às empresas prestadoras do serviço de SCM ao uso de
redes ou de elementos de redes de outras prestadoras de serviços de telecomunicações
de interesse coletivo, de forma não discriminatória e a preços e condições justos e
razoáveis.
155.) Com relação à urgência da pretensão cautelar (periculum in mora), esta é
igualmente evidente. Na data de protocolo desta Representação, os documentos
habilitatórios do Consórcio estavam em análise pela Comissão Permanente de
Licitação da ECT, de modo que o objeto do Pregão Eletrônico n. 144/2015 ainda não
havia sido adjudicado.
156.) Sendo assim, caso este status quo não seja alterado, e o Consórcio declarado
vencedor do pregão dos Correios antes do exame de mérito desta Representação,
restarão permanentes os efeitos continuados de uma infração à ordem
econômica, na medida em que estará consolidada a estratégia dos maiores grupos de
telecomunicações do Brasil de, unidos, atuarem em licitações nacionais. Vale dizer,
caso não seja adotada, imediatamente, medida apta a suspender o Consórcio, haverá,
muito provavelmente, a celebração de contrato de valor expressivo e com longo prazo
de execução, obtido de forma ilícita pelas três empresas dominantes atuando em
conjunto.
157.) Como é do conhecimento deste e. Conselho, adiar a adoção de medida
cautelar poderá implicar no início da execução da prestação do serviço e, sua possível
interrupção futura se dará, certamente, em prejuízo do serviço público de correios e
telégrafos.
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158.) Além de consolidar contratação de arranjo entre competidores diretos
flagrantemente ilícito sob a perspectiva concorrencial, a efetiva adjudicação do objeto
do Pregão Eletrônico dos Correios ao Consórcio Rede Correios afetará de forma
significativa as atividades da BT Brasil, em sua estratégia de entrada e
desenvolvimento no pais.
159.)

Assim, o empenho anticompetitivo e o ardil das Consorciadas

explica-se menos pela perspectiva de faturamento com o cliente e mais pela estratégia
de blindar o mercado e impedir o desenvolvimento de um entrante no mercado
brasileiro de telecomunicações.
160.) A gravidade da questão se torna ainda mais evidente quando se percebe que as
consequências do comportamento anticoncorrencial Consórcio podem ser
irreversíveis no mercado de Serviço de Comunicação Multimídia - SCM, na medida
em que a prática de discriminação contra rivais tem por efeito, ao longo tempo, e de
forma cada vez mais grave e intensa, a concentração do mercado de SCM nas mãos
dos grupos econômicos detentores do acesso terrestre.
161.) Essa preocupação foi levantada em caso muito semelhante ao presente (Pedido
de Medida Preventiva no. 08700.003174/2002-19) e, o então Conselheiro-Relator
Cleveland Prates Teixeira, ao decidir a medida preventiva, reconheceu os efeitos
deletérios e duradouros do price squeeze sobre o ambiente concorrencial, entendendo
que este perigo era apto a ensejar a concessão de liminar, verbis:
O perigo da demora também se manifesta no risco de a possível
existência de prática discriminatória resultar em efeitos
duradouros sobre o ambiente concorrencial, dado o caráter de
médio/longo prazo dos contratos que regem a prestação de
serviços de comunicação de dados. O segmento de mercado
corporativo rege-se por vínculos entre fornecedoras de tecnologias
e as empresas demandantes que podem durar muitos anos,
envolvendo valores contratuais consideráveis. Por essa razão, uma
eventual prática anticompetitiva pode estar determinando os
resultados de vários processos licitatórios nos setores privados e
públicos, o que, ao extremo, pode determinar artificialmente a
configuração da indústria nos próximos anos.
No extremo, o monopólio que a incumbente detém no mercado de
origem pode ser estendido também ao mercado alvo, como produto
de um processo contínuo em que a discriminação de preços
eliminaria possíveis vantagens de custo de concorrentes e
terminaria por determinar o resultado de várias licitações de longo
prazo. Em síntese, ter-se-ia configurado o cenário previsto na
literatura econômica sobre o assunto.
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Por essas razões, entende-se que o requisito de periculum in mora
também esteja presente nesse pedido de medida preventiva.

162.) Ante o exposto, requer-se, nos termos do art. 84 da Lei n. 12.529/11 e do art.
211 do Regimento Interno do CADE, a adoção de medida preventiva para que seja
suspenso o Consórcio Rede Correios em particular e quaisquer outros consórcios
entre empresas integrantes dos grupos Embratel/Claro, 0i e Telefônica para a
participação em futuras licitações, até a apreciação de mérito desta Representação
pelo e. CADE.
CONCLUSÃO E PEDIDOS
163.) Conforme cabalmente demonstrado ao longo desta Representação:
a. Cada uma das empresas representadas - EMBRATEL/CLAR0, 01 e
TELEF0NICA - passou a ter ampla atuação em todo o território
nacional de forma verticalmente integrada após diversas operações de
concentração econômica, tornando-se os três principais grupos de
telecomunicações do país,
detendo, conjuntamente, a quase
totalidade da infraestrutura local de telecomunicações;
b. Não obstante possuir plenas condições de atender clientes corporativos
em todo o território nacional e serem portanto os principais
concorrentes capazes de prestar de tais serviços, tais grupos têm
formado consórcios entre si para participação em licitações
estratégicas de grande porte promovidas por órgãos da Administração
Pública Federal, eliminando a competição mútua;
c. Esse histórico de atuação concertada sinaliza claramente para os outros
players menores do mercado que, em licitações estratégicas de maior
escala, os três principais grupos presentes no mercado brasileiro de
telecomunicações atuarão em conjunto, o que automaticamente
implica: i) a conjunção de ativos e recursos de rede e financeiros
sobrepostos que dissuadem qualquer outra empresa racional de
incorrer nos custos de preparação de propostas para disputar o
certame; e ii) a inviabilização da formação de consórcios entre
essas empresas e outras de menor porte, que poderiam efetivamente
trazer elementos de rede e recursos tecnológicos complementares em
beneficio da maior competição entre tais grupos dominantes.
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d. O fechamento de mercado e incremento das barreiras à entrada de
novos players na prestação de serviços corporativos é reforçado pela
capacidade de atuação abusiva e mesmo predatória de integrantes do
Consórcio com relação ao acesso à infraestrutura local por terceiros,
tal qual efetivamente ocorrida ao longo do Pregão Presencial dos
Correios com vistas a inviabilizar a participação da BT Brasil;
e. Em preparação a tal certame, verificou-se: i) recusa de contratar por
parte da Embratel/Claro, que recusou-se a oferecer proposta para
MPLS, e da Telefônica, que retirou ofertas de preços 7 vezes inferiores
às vésperas do certame; ii) que os preços de acesso cobrados pelas
integrantes do Consórcio foram significativamente mais elevados do
que os preços cobrados por empresas de menor porte, detentoras de
infraestrutura terrestre em regiões menos abrangentes do território
nacional; iii) os preços finais propostos pelo Consórcio aos Correios
para a prestação do serviço de SCM são inferiores ao preço cobrado
da BT Brasil pelos integrantes do Consórcio para acesso a conexão
terrestre; e
f. Tanto o consórcio entre concorrentes diretos para participação em
licitações públicas quanto as diversas condutas discriminatórias ao
acesso local evidenciadas ao longo desta Representação são claras
violações à legislação de defesa da concorrência, tendo em vista
tanto precedentes nacionais quanto estrangeiros, e exigem pronta
resposta desta autoridade antitruste.
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164.) Diante de todo o exposto, respeitosamente requer-se a esta d.
Superintendência-Geral:
a. a pronta instauração de inquérito administrativo ou de processo
administrativo, nos termos do art. 66 a 69 da Lei n. 12.529/11;
b. a concomitante adoção de medida cautelar inaudita altera parte por
meio da qual se determine a suspensão da eficácia de todo e qualquer
consórcio para participação em licitações públicas presentes e
proibição de tais consórcios para licitações futuras entre as
Representadas (incluindo sociedades integrantes de seus respectivos
grupos econômicos), com destaque para a suspensão do Consórcio
Rede Correios, participante do Pregão Eletrônico n. 15000144/2015 AC dos Correios, ante ao risco iminente de perpetuação de conduta
empresarial com graves impactos anticoncorrenciais, nos termos do
art. 84 da Lei n. 12.529/11, bem como no art. 45 da Lei n. 9.784/99;
c. a adoção de quaisquer outras medidas consideradas necessárias e
idôneas para a imediata cessação da prática anticompetitiva
devidamente demonstrada ao longo desta Representação;
d. após o regular andamento do processo administrativo, a emissão de
relatório circunstanciado concluindo pela configuração de infração da
ordem econômica por violação ao art. 36, caput e incisos 1, II e IV,
conjugado com o § 30 do mesmo artigo, incisos 1 (letra 'd'), III, IV, V,
X, XI e XIIIV, todos da Lei 12.529/11, com recomendação de:
i. multa pecuniária;
ii. proibição à celebração de consórcios entre as Representadas
para licitações públicas; e
iii. exigência de apresentação do detalhamento dos custos de
acesso em todas as propostas apresentadas pelas Representadas
em licitações públicas.
165.)

Desde já requer-se, ainda, a produção de todas as provas permitidas em

Direito e que se fizerem necessárias à comprovação das práticas anticoncorrenciais
adotadas pelo Representado, notadamente a juntada de documentos, informações,
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pareceres técnicos, oitiva de testemunhas, dentre outras, necessárias ao
esclarecimento do feito.
166.) Requer-se, por fim, seja dado tratamento confidencial às informações e
documentos destacados como confidencias apresentados nesta Representação, com
: fundamento nos incisos II ("situação econômico-financeira do interessado"), IV
("segredos de empresa ") e XIV ("outras hipóteses; a critério da autoridade
concedente, respeitados os arts. 22, da Lei 12.527/11 .e 6°, inciso 1 e 5°, §2°, do
Decreto 7.724/12") do artigo 53 da Resoluçãõ n° 1 de 29 de maio de 2.012 (Novo
! Regimento Interno do CADE).

1

167.) Por fim, protesta-se pela juntada dos documentos anexos em versão eletrônica,
bem como pela juntada de posterior da versão pública desta Representação no prazo
de cinco dias, e do instrumento de mandato no prazo de quinze dias.
De São Paulo para Brasília, l de dezembro de 2015
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