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Resumo: A disseminação do telefone celular em amplas camadas da população brasileira, aliada a sua 
potencialidade de agregar funções antes somente desempenhadas por outros meios de comunicação, como TV e 
rádio, colocam-no como um importante instrumento para o acesso à informação na sociedade atual. Este trabalho 
tem como objetivo geral avaliar a consistência entre a regulamentação do telefone celular no Brasil e o projeto de 
criação da Ancinav – Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual, no que se refere à disponibilização e acesso à 
informação por parte dos usuários. Seu objetivo específico é levantar os serviços de informação, os chamados SVAs, 
oferecidos pelas operadoras de telefonia móvel, atuantes em Salvador, que são englobados no conceito de conteúdo 
audiovisual dado pelo Projeto da Ancinav. A metodologia abrange a revisão e análise da LGT - Lei Geral das 
Telecomunicações, dos Regulamentos da Telefonia Móvel e do projeto de Lei de criação da Ancinav, além do 
levantamento dos SVAs nos sites das operadoras. Resultados preliminares apontam para a existência de contradições 
entre as disposições dos regulamentos específicos da telefonia móvel e o projeto de criação da Ancinav. 
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Introdução 

 

O fenômeno da conglomeração nos setores de informática, eletro-eletrônica, serviços 

informativo-culturais e telecomunicações, impulsionado pela dinâmica e racionalidade da economia 

capitalista internacional, está levando as corporações a interconectar tecnologias, associar capital, 

compartilhar recursos humanos e materiais, a estabelecer, enfim, um nível de convergência cujos 

limites não podem ser ainda previstos. Esta é uma das razões pelas quais a infra-estrutura industrial 

dos serviços de informação – telecomunicações, informática e micro-eletrônica - e seu status legal e 

institucional nas políticas públicas - têm estado em acelerado processo de mudança. 

 A convergência tecnológica vem eliminando os limites entre os meios, tornando-os 

solidários em termos operacionais, e erodindo as tradicionais relações que mantinham entre si e com 

seus usuários. Na verdade, com a tecnologia digital torna-se possível o uso de uma linguagem 

comum: um filme, uma chamada telefônica, uma carta, um artigo de revista, qualquer deles pode ser 

transformado em dígitos e distribuído por fios telefônicos, microondas, satélites ou ainda por via de 

um meio físico de gravação, como uma fita magnética ou um disco. Além disso, com a digitalização, 

o conteúdo torna-se totalmente plástico, isto é, qualquer mensagem, som, ou imagem pode ser 

editada e alterada, parcial ou totalmente, tanto na forma quanto no conteúdo. 

 Importante exemplo da convergência entre os meios é o serviço de telefonia celular que, 

hoje, atinge maior parcela de brasileiros que o serviço de telefonia tradicional, o fixo. Ele é 

veículo de notícias da imprensa, imagens fotográficas, TV e cinema, gravações da indústria 

fonográfica, livros, jogos, tudo associado a um só aparelho que, além de tudo, continua 

permitindo a troca de informações entre duas ou mais pessoas, pela simples emissão de voz.  

O texto a seguir mostra os resultados da análise da legislação pertinente à telefonia móvel e 

do projeto de criação da Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual (Ancinav), bem como 

traz o levantamento dos Serviços de Valor Agregado (SVA) oferecidos pelas operadoras de 

telefonia móvel, atuantes em Salvador, que são englobados no conceito de conteúdo audiovisual 

dado pela Ancinav.  Antes, porém, faz-se uma apreciação do nascimento e desenvolvimento do 

mercado da telefonia móvel no Brasil e, particularmente, em Salvador e uma contextualização 

referente às motivações e opiniões em relação ao projeto de criação da Ancinav.  

 
Panorama da telefonia móvel 
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 No Brasil, em 1984, deu-se início a análise de sistemas de tecnologia celular, sendo 

definido o padrão americano analógico AMPS (Serviço Avançado de Telefones Móveis). Mas o 

telefone celular só começou a ser utilizado no país no final da década de 1980, como um aparelho 

de uso restrito a grandes empresários e autoridades governamentais. Expandiu-se um pouco no 

início dos anos 1990, mas permaneceu confinado a usuários de alto poder aquisitivo. 

 A Emenda Constitucional nº 8 de 15/08/1995, extinguiu o monopólio estatal nas 

telecomunicações, estabelecido pela Constituição de 1988. Até então, a prestação dos serviços 

telefônicos, telegráficos, de transmissão de dados e demais serviços públicos de 

telecomunicações, poderiam ser explorados exclusivamente pela União, diretamente ou por meio 

de concessão a empresas sob seu controle. A Emenda alterou o inciso XI e a alínea “a” do inciso 

XII, do art. 21 da Constituição, abrindo o caminho para a privatização das empresas que 

compunham o antigo Sistema Telebrás e para a implantação de um modelo de mercado onde 

houvesse concorrência. 

 Com base naquela alteração constitucional, quase um ano depois, em 19/07/1996, foi 

promulgada a Lei nº. 9.295, conhecida como Lei Mínima, que regulamentou de forma resumida a 

organização de determinados serviços de telecomunicações. Logo após a promulgação dessa Lei, 

o Ministério das Comunicações iniciou os procedimentos visando à abertura do mercado para que 

as empresas privadas operassem serviços de telefonia móvel celular. Em 1997, com a liberação 

da Banda B para empresas privadas, o sistema aumentou as áreas de abrangência e o número de 

terminais.  

Assim, a privatização do setor, juntamente com os novos investimentos, reverteram-se em 

maior produção de aparelhos, visto que aumentou o número de usuários. Ao longo dos anos, 

modelos mais sofisticados foram surgindo, fazendo com que os telefones celulares mais básicos 

começassem a ficar mais baratos, o que possibilitou a criação de um novo mercado voltado para 

as classes de renda mais baixa. 

Em 16/07/1997 surgiu a Lei nº 9.472, conhecida como LGT - Lei Geral de 

Telecomunicações - que foi de grande relevância para o crescimento do serviço de telefonia 

móvel. Além de regulamentar, de forma inovadora, o mercado de telecomunicações, atualizando 

e consolidando as condições dispersas que tratavam a matéria, criou uma agência reguladora – a 

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). 
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 O telefone celular, como resultado deste processo, passou a ser algo mais acessível. Ainda 

assim, atualmente, apenas 38% da população brasileira possui telefone celular. o que corresponde 

a 70 milhões de usuários, segundo a Anatel (2005). O Brasil está no sexto lugar do ranking 

mundial em uso de telefone móvel e primeiro na América Latina, de acordo com Barros (2004). 

Outra mudança ocorrida após a privatização, foi o lançamento no País dos telefones celulares 

pré-pagos, que hoje representam aproximadamente 80% do mercado. Essa preferência se deve, 

principalmente, ao controle de gastos que é facilitado quando o celular é pré-pago. 

Com a privatização do sistema Telebrás, foram distribuídas quatro “licenças”: as bandas 

A, B, D e E, dividindo-se o território brasileiro em 10 áreas de concessão. Na Bahia, a 

implantação do Serviço Móvel Celular ocorreu, oficialmente, em 20 de julho de 1993, data da 

realização da III Conferência Ibero-Americana de Chefes de Estado (Cumbre), no Centro de 

Convenções da Bahia. Mas a primeira Estação Radio Base para atender a III Cumbre foi ativada 

três meses antes - em abril de 1993. Dentro do contexto das áreas de concessão divididas após a 

privatização do sistema Telebrás, a Bahia está inserida na área 9 e possui uma densidade de 

21,6% de usuários de celulares (ANATEL, 2005). Esses usuários estão distribuídos em quatro 

operadoras: Claro, Oi, Tim e Vivo. 

 

Contextualizando a Ancinav 

 

Nesse início de século XXI, vive-se uma expansão contínua da comunicação audiovisual. 

Não só inovações tecnológicas, como a TV digital, as redes informáticas e a telefonia móvel, 

como também sua importância no progresso científico e educacional e a incidência/interferência 

disso nos costumes, comportamentos, crenças e valores morais, ou seja, nas identificações 

culturais. A indústria e o comércio da comunicação audiovisual será, segundo Senna1 (2004c) o 

maior pólo econômico das próximas décadas.  

Hoje existem dois processos de convergência digital que eliminam fronteiras entre redes 

físicas e plataformas tecnológicas e de conteúdo - a televisão digital e a telefonia. Essa 

convergência tem levado globalmente a uma série de grandes fusões entre empresas de telefonia, 

de rede física e de produtores de conteúdo. 

                                                
1 Orlando Senna é cineasta, jornalista e Secretário Nacional do Audiovisual do Ministério da Cultura. 
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Por isso, segundo Senna (2004f), a totalidade dos paises industrializados têm normas 

audiovisuais claras e os paises emergentes estão construindo as suas agora. Trata-se de uma 

necessidade de todas as nações que pretendem inserir-se de modo conseqüente e competitivo na 

economia global. Para Ferreira2 (2004b), em um cenário de transformações tecnológicas e 

econômicas, em que países buscam rever e atualizar suas leis, o Brasil vive um anacronismo 

radical. Além de defasada e fragmentada, a legislação atual contempla apenas uma dimensão: as 

concessões de espaço eletromagnético, autorizações de uso de antenas, infra-estrutura, redes, 

aspectos regulados pela Anatel e pelo Ministério das Comunicações. A produção de conteúdos, a 

circulação pelas plataformas e suportes, assim como o acesso a esses conteúdos pela população, 

continuam órfãos de políticas. Isso fica evidente quando se observa, por exemplo, a LGT e a 

Resolução n° 190, que contemplam apenas o que se refere à parte física, ficando a parte 

relacionada a conteúdo sem regras e procedimentos. 

 Para Leitão3 (2004a) não há mais sentido na diferenciação legal e institucional entre tipos 

de canais de distribuição de conteúdos, assim como na diferenciação entre tipos de conteúdos. O 

cinema, a televisão, a Internet, a telefonia celular, o satélite, o cabo e o DVD são instrumentos de 

uma mesma atividade econômica, no que diz respeito à exibição de conteúdos audiovisuais. 

Nesse panorama, surgiu a proposta de criação da Agência Nacional do Cinema e do 

Audiovisual – Ancinav – a partir de um projeto de lei, para regular o cinema e o audiovisual 

brasileiros. A Ancinav vem substituir a Agência Nacional de Cinema – ANCINE, respondendo a 

uma demanda histórica do setor e não trazendo ingerência sobre a liberdade de expressão, 

segundo Gil4 (2005d). As atribuições da Ancinav estão focadas sobre a economia do mercado 

audiovisual, não tendo incidência sobre a criação, como fica claro no artigo 2 do Projeto ao 

afirmar que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, não sofrerão 

qualquer restrição ou censura de natureza política, ideológica e artística. Sendo, portanto, seu 

campo de atuação o desenvolvimento da indústria e do comércio audiovisuais (SENNA, 2004g).  

O MinC assumiu o compromisso público de elaborar a proposta da Ancinav. Sua posição em 

relação ao assunto está definida: o audiovisual é um setor estratégico e seu desenvolvimento 

causa impactos positivos na cultura, na economia e na soberania nacional, segundo Gil (2004a). 

 

                                                
2 Juca Ferreira é Secretário-executivo do Ministério da Cultura. 
3 Sérgio Sá Leitão é cineasta e coordenador de Assessoria do Ministro Gilberto Gil. 
4 Gilberto Gil é Ministro da Cultura. 
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 As atribuições da Ancinav serão complementares às da Anatel e do Ministério das 

Comunicações. A Anatel concede autorização para que uma empresa de telecomunicações - seja 

de televisão ou de telefonia - transmita conteúdo audiovisual e caberá, então, à Ancinav regular e 

mediar a relação entre o produtor de programação audiovisual (agente criativo) e a operadora que 

irá transmiti-la (agente econômico).  

O modelo da Austrália foi inspirador para a Ancinav. Existem três agências na Austrália: uma 

para o hardware, equivalente à Anatel; outra para o conteúdo equivalente a proposta da Ancinav; 

e outra para o financiamento, equivalente ao Funcinav que está na proposta da Ancinav. 

Criará, portanto, segundo Senna (2004d), condições para um desenvolvimento da produção e 

da circulação de bens audiovisuais brasileiros no Brasil e no mundo, inserindo-se de maneira 

adequada na nova ordem econômica-cultural do século XXI.  Opinião que contrasta com a de 

Luís Avelar, vice-presidente de marketing de conteúdo da Vivo. Para ele o uso do celular para 

acessar diferentes conteúdos está começando e uma regulamentação apenas atrasaria a expansão 

da tecnologia e dos serviços para os usuários (PRESSINOTT, 2004).  

O projeto de criação da ANCINAV foi divulgado e esteve em debate de 11 de agosto a 01 de 

outubro de 2004 no site www.cultura.gov.br/projetoancinav, criado para ser depositário de 

informações a respeito do referido Projeto. O intuito do debate foi aperfeiçoar o texto permitindo 

uma participação democrática (SALVATTI5, 2004). Segundo Senna (2004h), o governo debateu, 

e continua debatendo, o projeto da Ancinav com a sociedade civil, com o setor e consigo mesmo, 

em uma série de encontros nos patamares presidencial, ministerial, parlamentar e de grupos 

técnicos.  

 O projeto da Ancinav, sem dúvida, trata de um tema polêmico, que envolve interesses 

econômicos, públicos, corporativos, políticos nacionais e estrangeiros. Trata-se do poder de 

penetração e persuasão da linguagem audiovisual e, ao mesmo tempo, da divisão do poder 

econômico global nas próximas décadas.   

O grupo anti-Ancinav defende que a televisão privada não deve ser regulada, enquanto exige 

que o cinema e os serviços de telefonia devem ser regulados; defende a proibição da circulação 

de conteúdos audiovisuais por telefone celular e Internet, embora essa prática já se espalhe pelo 

mundo (SENNA, 2005f). Segundo Lucchesi6 (2004), algumas das questões a envolverem a 

                                                
5 Ideli Salvatti é senadora por Santa Catarina e líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo. 
6 Ivo Lucchesi é ensaísta, doutor em Teoria Literária pela UFRJ, professor titular do curso de Comunicação das 
Faculdades Integradas Hélio Alonso (Facha), Rio de Janeiro. 
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proposição da Ancinav podem ser direcionadas para dois pontos: 1) estratégia governamental - 

forma de o governo estar sempre aparecendo, “mostrando serviço”; 2) redefinição da política 

cultural - reconfiguração da cultura como geradora de políticas e receitas -   

Cacá Diegues (apud HALM7, 2004) afirma que o anteprojeto da Ancinav é “um desastre 

conceitual e técnico, com seus 141 artigos e 44 páginas capazes de engessar a atividade 

cinematográfica brasileira”. Alega ainda que o governo além de mandar no cinema, passaria a ter 

o direito de intervir na programação das televisões, controlando suas concessões e dispondo sobre 

a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção delas. 

João Roberto Marinho - vice-presidente das Organizações Globo - (apud PONTES8, 2004) 

examina com ponderações a questão da telecomunicação brasileira e chama a atenção dos 

interessados sobre o caráter daninho do projeto de criação da Ancinav que considera, uma  

“ameaça”. A primeira ponderação diz respeito ao caráter intervencionista do projeto,   

extemporâneo, especialmente quando faz do uso de taxações abusivas e expedientes regulatórios 

instrumentos velados de censura. Assinala ainda que “o governo, com o excesso de expedientes 

regulatórios, pretende controlar a informação veiculada em rede, o que inviabilizaria, no caso da 

TV Globo, o próprio Jornal Nacional”.  

 

Métodos 

 

Para atender ao primeiro objetivo deste texto - avaliar a consistência entre a 

regulamentação do telefone celular no Brasil e o projeto de criação da Ancinav (Agência 

Nacional do Cinema e do Audiovisual) - foram analisadas as seguintes legislações: Código 

Brasileiro de Telecomunicações, instituído pela Lei nº 4.117 de 27/08/1962; Emenda 

Constitucional nº 8 de 15/08/1995, Lei Mínima ou Específica de Telecomunicações, nº 9.295, de 

19/07/1996; Lei Geral das Telecomunicações (LGT), nº 9.472, de 16/07/97; Decreto nº 4.733, de 

10/06/2003; Anexo da Resolução 190 (Regulamento para uso de redes de Serviços de 

Comunicação de Massa por Assinatura - SCMa -  para provimento de Serviços de Valor 

Adicionado -SVA ), de 29/11/1999 e o projeto de criação da Ancinav.  

                                                
7 Paulo Halm é roteirista, diretor e professor de cinema. 
8 Ipojuca Pontes é jornalista, cineasta e ex-secretário Nacional da Cultura. 
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Para atender ao segundo objetivo - levantamento dos SVAs -  construiu-se um quadro, a 

partir das informações disponibilizadas no sites das operadoras, onde são identificados e 

caracterizados os serviços disponibilizados pelas operadoras atuantes em Salvador, que têm 

relação com o audiovisual, ou seja, aqueles que, de acordo com o projeto da Ancinav, são 

contemplados pelo conceito de conteúdo audiovisual.  

 

Resultados 

Análise da legislação pertinente à telefonia móvel  
 

Os serviços de telecomunicações em todo o território nacional obedeciam ao Código 

Brasileiro de Telecomunicações até a promulgação da LGT. Mesmo com ela, o Código continuou 

sendo a legislação pertinente para qualquer matéria penal não tratada pela LGT, bem como para 

os preceitos relativos à radiodifusão. 

Um pouco antes da promulgação da LGT surge a Lei Mínima que abriu a competição para 

serviços que pudessem atrair investidores estrangeiros. De acordo com a Lei Mínima, o 

Ministério das Comunicações exerceria as funções de órgão regulador, mantidas as competências 

de regulamentação, outorga e fiscalização dos serviços de telecomunicações a ele atribuídas. 

Com a LGT cria-se a Anatel, entidade integrante da Administração Pública Federal e vinculada 

ao Ministério das Comunicações, com a função de órgão regulador das telecomunicações.  

A partir de então, compete à União, por intermédio do órgão regulador, a Anatel - e nos 

termos das políticas estabelecidas pelos Poderes Executivo e Legislativo - organizar a exploração 

dos serviços de telecomunicações. Isto inclui o disciplinamento e a fiscalização da execução, 

comercialização e uso dos serviços e da implantação e funcionamento das redes de 

telecomunicação.  

A LGT também assegura o uso das redes de serviços de telecomunicações para prestação 

de SVA (Serviços de Valor Adicionado), cabendo à Anatel garantir a execução desse direito. Isso 

é tratado na Resolução n° 190 de 29/11/1999, que tem como objetivo assegurar o uso de redes de 

serviços de comunicação de massa por assinatura (SCMa) para provimento de SVA, regulando os 

condicionamentos e os relacionamentos entre os provedores desses serviços e os prestadores de 

SCMa, conforme previsto no artigo 61 da LGT. A resolução também evidencia que abrangerá 

aspectos comerciais, técnicos e jurídicos entre os provedores de SVA e os prestadores de SCMa.  
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A LGT, ao contrário do Código Brasileiro de Telecomunicações e da Lei Mínima, traz em 

dois de seus artigos a descrição dos direitos e deveres do usuário de serviços de 

telecomunicações, além de adotar em outros artigos termos como defesa do consumidor e 

qualidade do serviço de telecomunicações oferecido. Também determina os direitos e deveres da 

concessionária e da Agência. Dentre os direitos do consumidor estão a liberdade de escolha de 

prestadora de serviço, a informação adequada sobre as condições de prestação dos serviços, suas 

tarifas e preços, a resposta às suas reclamações pela prestadora de serviço e o acesso aos serviços 

de telecomunicações, com padrões de regularidade, em qualquer ponto do território nacional.  

A Anatel regula as obrigações de universalização e de continuidade atribuídas às 

prestadoras de serviço no regime público. As obrigações de universalização dizem respeito ao 

acesso, de qualquer pessoa ou instituição de interesse público, a serviço de telecomunicações, 

independentemente de sua localização e condição sócio-econômica. As obrigações de 

continuidade têm como objetivo possibilitar aos usuários dos serviços sua utilização de forma 

ininterrupta, sem paralisações injustificadas, devendo os serviços estar à disposição dos usuários, 

em condições adequadas de uso. 

Segundo a LGT, a reestruturação e desestatização das empresas federais de 

telecomunicações tiveram como objetivo conduzir ao cumprimento de alguns deveres do Poder 

Público tais como: garantir a toda população o acesso às telecomunicações, a tarifas e preços 

razoáveis; estimular a expansão do uso de redes e serviços de telecomunicações pelos serviços de 

interesse público em benefício da população brasileira; adotar medidas que promovessem a 

competição e a diversidade dos serviços e o incremento da oferta de forma a propiciar padrões de 

qualidade que atendam à exigência dos usuários.   

Em 10/06/2003, foi criado o Decreto n° 4.733, que dispõe sobre as políticas públicas de 

telecomunicações. Essas políticas têm como finalidade primordial atender ao cidadão observando 

alguns objetivos: a inclusão social, que seria feita através do estímulo ao desenvolvimento dos 

serviços, de forma a aperfeiçoar e ampliar o acesso a toda a população às telecomunicações; a 

universalização, nos termos apresentados pela LGT; a garantia do adequado atendimento na 

prestação dos serviços de telecomunicações, dentre outros. 

   

Análise do projeto Ancinav 
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Segundo os princípios fundamentais do projeto da Ancinav, competirá à União, por 

intermédio do Conselho Superior do Audiovisual e da Agência Nacional do Audiovisual, como 

órgão regulador: organizar, ou seja, regular, incentivar e fiscalizar as atividades audiovisuais. 

  São apontados como deveres do Poder Público: promover as formas de expressão, os 

modos de criar, fazer e viver, além das criações científicas, artísticas e tecnológicas dos 

brasileiros; garantir a liberdade de expressão e a diversidade de fontes de informação; promover a 

universalização do acesso às obras cinematográficas e a outros conteúdos audiovisuais 

brasileiros, bem como de atividades cinematográficas e audiovisuais voltadas à obtenção, pela 

população, de informação, educação, cultura e lazer.  

Fica evidente, portanto, a preocupação com os diversos meios que atualmente, com a 

convergência tecnológica, veiculam material audiovisual, entre eles o telefone celular. Outra 

evidência é que a Ancinav tentará garantir o acesso ao produto audiovisual, enquanto a Anatel, 

desde 1997 tenta garantir o acesso a todos aos meios de telecomunicação.  

O Ministério da Cultura - MinC é o órgão executivo responsável pelo desenvolvimento e 

aplicação da política nacional do cinema e do audiovisual, cabendo-lhe supervisionar as 

atividades da Ancinav, devendo celebrar contrato de gestão. 

É de competência da Ancinav adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse 

público e para o desenvolvimento do cinema e do audiovisual brasileiros, além de: regular as 

atividades cinematográficas e audiovisuais previstas nesta Lei, expedindo normas sobre sua 

exploração, fiscalizando, por iniciativa própria ou por provocação, e aplicando sanções; zelar 

pelos direitos dos usuários e consumidores, ponto convergente com a LGT;  

O projeto de lei da Ancinav conceitua atividade audiovisual como sendo o conjunto de ações 

e atividades que compõem a produção e a oferta de obras cinematográficas e de outros conteúdos 

audiovisuais a usuário ou grupo de usuários, determinável ou não. A Ancinav regulará a 

exploração de atividade cinematográfica e audiovisual, inclusive quando realizada por prestadora 

de serviço de telecomunicações. Ressalva que a exploração de atividade cinematográfica e 

audiovisual não se confunde com a prestação de serviço de telecomunicações. 

Conceitua ainda conteúdo audiovisual como o produto da fixação ou transmissão de imagens, 

com ou sem som, que tenha a finalidade de criar a impressão de movimento, independentemente 

dos processos de captação, da tecnologia empregada, do suporte utilizado inicial ou 
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posteriormente para fixá-las ou transmiti-las, ou dos meios utilizados para sua veiculação, 

reprodução, transmissão ou difusão.  

Caberá à Ancinav regular, em consonância com as diretrizes do Conselho Superior do 

Audiovisual, a exploração de atividades audiovisuais pela seguinte categoria de serviço, dentre 

outros: serviços de telecomunicações que tenham o conteúdo audiovisual como parte inerente ao 

serviço, ficando a exploração de atividades cinematográficas ou audiovisuais desses serviços 

independentes de autorização da Ancinav. Mas os órgãos e entidades públicas, ao procederem a 

outorga, a transferência e a renovação das concessões, permissões e autorizações do serviço 

levarão em conta as disposições da Ancinav acerca da exploração de atividades cinematográficas 

e audiovisuais por estes serviços. 

A Ancinav pode constituir-se numa barreira na disseminação de informações via telefonia 

móvel, a partir de artigos como o 42, que afirma que, no intuito de propiciar a competição efetiva 

e a diversidade de fontes de informação, a Ancinav poderá estabelecer condições à exploração de 

atividades cinematográficas e audiovisuais por prestadoras de serviços de telecomunicações e 

suas coligadas, controladas ou controladoras. O descumprimento da regulamentação da Ancinav 

sujeita as prestadoras dos serviços à sanções. 

Pode-se considerar o texto da Ancinav imperativo quando afirma que os exploradores e 

agentes de atividades cinematográficas e audiovisuais devem fornecer relatórios periódicos sobre 

a oferta e consumo de obras cinematográficas e de outros conteúdos audiovisuais, na forma da 

regulamentação pela Agência.  

 

Atendendo ao segundo objetivo deste trabalho, apresenta-se abaixo os serviços de valor 

adicionado (SVA) que são considerados pelo projeto de criação da Ancinav conteúdo 

audiovisual. 

 

Serviço Operadora/Nomenclatura Descrição 
Imagem Claro – Claro imagens 

Oi – Imagens 
Tim - Imagens 
Vivo - Vivo imagens 

São os papéis de parede, os protetores de tela e 
os ícones que o usuário pode colocar na tela do 
celular. 

Jogos Claro – Claro jogos 
Oi – Oi jogos/Jogos SMS 
Tim – Tim jogos 
Vivo - Quiz 

São jogos feitos para celular que o usuário pode 
baixar pelo celular ou pela Internet  
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Vídeo Claro – Claro vídeos 
Oi – Mundo Oi 
Tim – Tim vídeo clip 
Vivo – Vivo vídeo torpedo 
 

Permite ao usuário (a depender da operadora) 
receber ou enviar vídeos de seu celular. 

Fotomensagem Claro - Foto 
Oi - serviço não ofertado 
Tim – Tim fotomensagem 
Vivo – Vivo fototorpedo 

Permite ao usuário envio de texto, foto, 
imagem e som para outro usuário.  

Canais de notícias Claro - serviço não ofertado 
Oi - serviço não ofertado 
Tim - Canais Multimídia 
Vivo - serviço não ofertado 

Permite ao usuário receber mensagens com 
diversos tipos de informações. 

Televisão Claro - serviço não ofertado 
Oi - serviço não ofertado 
Tim - Tim TV Acces 
Vivo - serviço não ofertado 

Permite ao usuário assistir conteúdo de TV no 
celular.  

Internet no celular Claro – Wap, GPRS E EDGE  
Oi - WAP E Wap GPRS 
Tim – Tim Connect, Connect 
Fast, Wap  E Wap Fast 
Vivo – Vivo Wap e Vivo Zap 

Permite ao usuário acessar o ambiente 
adaptado da Internet para o celular ou, no caso 
de algumas operadoras, utilizar o celular como 
modem para conectar-se a Internet pelo 
computador. 

Quadro 1 – SVAs oferecidos pelas operadoras de telefonia móvel em Salvador 
 
 
 
Considerações finais 
 

A universalização de acesso aos meios de telecomunicações, bem como o acesso a 

informações via esses meios, vem sendo garantida e prevista pelas políticas públicas, tanto pela 

LGT quanto pelo projeto de criação da Ancinav, respectivamente.  

Segundo a LGT o usuário tem, dentre outros, o direito de acessar os serviços de 

telecomunicações, com regularidade dentro do território nacional. Ela regula as obrigações de 

universalização, ou seja, possibilita o acesso a qualquer pessoa ou instituição de interesse público 

a serviços de telecomunicações, independente de sua condição sócio-econômica. Regula também 

a obrigação de continuidade, ou seja, a utilização dos serviços de telecomunicações de forma 

ininterrupta. 

A Ancinav, em seu artigo 3, mostra ser necessária a regulação das atividades audiovisuais 

para o desenvolvimento do patrimônio cultural, além de assegurar o direito dos brasileiros de ver 

e produzir sua imagem. 
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Na LGT, o Poder Público tem o dever de garantir a toda a população, o acesso às 

telecomunicações. Enquanto que na Ancinav, esse Poder tem, dentre outros, o papel de assegurar 

a liberdade de expressão e a diversidade de fontes de informação. 

 Percebe-se que as duas políticas juntas - LGT e Ancinav - poderão garantir, respeitados 

todos os seus artigos, melhores e maiores condições de acesso tanto aos meios quanto aos 

conteúdos audiovisuais. 

 O ponto divergente entre as duas legislações é quando o projeto da Ancinav afirma que 

poderá estabelecer condições à exploração de atividades cinematográficas e audiovisuais. O que 

vem afetar justamente a atuação da Anatel que regula as concessões. A Ancinav, portanto, deixa 

claro que pode em algum momento impedir a veiculação de algum conteúdo que, segundo seus 

critérios, não estariam adequados. 

 Uma questão que fica evidente é a de que a Ancinav, caso aprovada, será superior à 

Anatel, ou seja, a Anatel será de alguma forma subordinada à Ancinav.  

A idéia é efetivamente trazer essas empresas de telefonia para a esfera de 
atuação da nova agência no que diz respeito a qualquer atividade que possa 
ser entendida como exploração do mercado audiovisual. A tendência de 
que haja essa sobreposição regulatória com as atribuições da Anatel é, 
portanto, grande. A proposta de lei geral do audiovisual traz uma parte 
dedicada à ‘exploração de atividades cinematográficas e audiovisuais nos 
serviços de telecomunicações’ (PRESSINOTT, 2004). 
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