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 O presente projeto de pesquisa visa analisar o desenvolvimento da regulação do mercado de 

telefonia no Brasil à luz de uma vertente da teoria do Equilíbrio Pontuado (Punctuated 

Equilibrium), no qual foram exploradas notícias em que pesquisa-se como é formada a agenda da 

Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) e como ela responde às demandas da população 

por meio da regulação dos serviços de telefonia, devidamente caracterizada como uma política 

pública.  

 Esse projeto foi de cunho teórico, não experimental, e não envolveu coleta de dados junto a 

seres humanos. Sobre a metodologia, adotou-se abordagem qualiquantitativa, pois os dados 

qualitativos obtidos por meio da pesquisa bibliográfica e documental são tratados 

quantitativamente e consolidados em gráficos para análise das tendências observadas. Ainda a 

metodologia foi diacrônica quanto à perspectiva temporal, exploratória e explicativa quanto aos 

fins, foi bibliográfica e documental quanto aos meios.  

 No que tange a pesquisa bibliográfica, foi alvo de análise especificamente o jornal O Globo que 

permite acesso ao acervo e também é de grande circulação. Foram utilizados os termos “Anatel e 

telefonia celular” no período de 1997 a 2015 resultando em 1220 notícias que foram lidas e 

classificadas quanto ao tipo de conteúdo e ainda, se as notícias possuíam tons positivos ou 

negativos. Os feedbacks positivo ou negativo induzem alternadamente à criação, destruição e até 

mesmo a evolução das instituições de políticas públicas, portanto, é uma maneira de auxiliar na 

constatação da teoria do Equilíbrio Pontuado (BAUMGARTNER; JONES, 2002).  

 Baseado ainda em Baumgartner e Jones (2002), se o tom da notícia é negativo existe a 

possibilidade de ter ocorrido um feedback positivo, pois uma reclamação na mídia pode influenciar 

a política pública em questão, visto que os jornalistas e/ou os leitores que enviam suas opiniões são 

atores relevantes e os tomadores de decisão detectam problemas. Quando o tom da notícia é 

positivo, demonstrando que a política pública está satisfatória para os jornalistas e leitores, o 

feedback é negativo, pois está nos conformes.    

 Dessa forma, para determinar o tipo de conteúdo, realizou-se classificações de cada notícia, cuja 

ação consiste em três etapas. A primeira, a notícia foi categorizada por seu conteúdo por ser de 

cunho: político, econômico, regulatório, jurídico ou tecnológico. Em seguida, o conteúdo 

regulatório foi classificado como: licitação, privatização, norma(s), sanção, fiscalização, 

tecnologia, publicidade, direito administrativo, Fust, tarifa(s), privatização, institucional ou 
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transparência; tal subgrupo possui relação com as funções da Anatel. E por fim, a terceira etapa 

consistiu a classificação da notícia em positiva, negativa ou neutra. As notícias neutras são aquelas 

que a Anatel é citada, mas que não há relevância, como no caso em que a Anatel é mencionada 

como um exemplo de agência reguladora.  

 A Fig. 1 a seguir mostra as notícias classificadas por seu conteúdo (primeira etapa apresentada 

anteriormente) e o percentual que foi obtido relacionado com os tons das notícias.  

 

Fig. 1 Gráfico da porcentagem das notícias classificada quanto ao conteúdo e tom.  

 

 
Fonte: Elaboração dos autores com base na coleta das notícias do jornal O Globo, 2017.  

 

 De maneira geral, os tons negativos estão relacionados com dúvidas do papel da Anatel, a 

negligência das operadoras para com seus clientes, o custo alto das ligações, suspensão de 

licitações, os Procons e órgãos de defesa do consumidor indicando que a telefonia móvel é a 

campeã de reclamações, a infraestrutura que não acompanha as novas tecnologias, entre outros. Já 

os tons positivos abrangem informações sobre a privatização, os altos investimentos que as 

operadoras aplicam na telefonia móvel, redução de tarifas, judiciário ordena a lei do SAC (Serviço 

de Atendimento ao Consumidor) para agências reguladoras, penalização para as operadoras que 

estavam infringindo normas, entre outros. 

 A análise das notícias permite uma relação com a produção de regulação por parte da Anatel, 

conforme a teoria do Equilíbrio Pontuado, haja vista que o acúmulo de notícias negativas deve 

gerar, no órgão, uma reação positiva no sentido de mudanças nas políticas públicas regulatórias. 

 Por meio dessa coleta e análise das notícias é possível correlacionar com outros resultados 

provenientes das vertentes orçamento e formação jurídica da Anatel para aplicar a Teoria do 

Equilíbrio Pontuado.   
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