
A posição da ESOP no que respeita a
"neutralidade da rede e práticas comerciais

de zero-rating e similares em Portugal"

1. Resumo

A posição  da  ESOP  sobre  o  tema  da  neutralidade  da  Internet,  no  qual  as  práticas
comerciais de zero-rating se enquadram, pode resumir-se da seguinte forma: 

"Aos fornecedores de acesso à Internet deve ser proibida a comercialização de ofertas
que  incluam  qualquer  tipo  de  incentivo,  positivo  ou  negativo,  de  carácter  técnico  ou
comercial, que seja direcionado especificamente a um determinado conjunto específico de
serviços disponíveis na Internet, não se aplicando aos restantes serviços de forma geral"

A ESOP não reconhece quaisquer efeitos positivos no mercado nas práticas de zero-
rating  e  já  verificou a  existência  de  efeitos  negativos  que poderão vir  a  acentuar-se,
problema este que se tentará deixar claro ao longo deste texto.

2. Fundamentação

2.1 Introdução

A ESOP tem presente que as empresas em geral não são particularmente apreciadoras
de regulação, porque o excesso de regulação pode ser fator de desincentivo à iniciativa e
de aumento de custos de gestão mas tem igualmente claro que a inexistência, défice ou
inadequação de regulação pode da mesma forma ser  fator  de  desincentivo  devido  a
efeitos de mercado indesejados tais como cristalização, abusos de posição dominante,
positive feedback loops, entre outros.

Assim, a ESOP defende que a regulação deve ser ajustada às características de cada
mercado com o intuito de promover um modo de funcionamento alinhado com o interesse



geral; e defende que as discussões em torno de políticas de regulação aconteçam de
forma racional, não-ideológica e direcionada ao mercado em questão. 

O progresso social nas sociedades contemporâneas é um exercício sofisticado que se
alimenta  de  compromissos,  equilíbrios  e  pontos  ótimos.  Por  conseguinte,  não  seria
expectável que a discussão sobre neutralidade na Internet se pudesse resumir a ideias,
tais como "toda a regulação prejudica os mercados" ou "é preciso controlar tudo para não
haver abusos".

Justificar a posição da ESOP em relação ao caso em apreço é o objetivo das próxima
secções.

2.2 As configurações do tipo Oligopólio da Distribuição

A ESOP estudou nos últimos anos com algum detalhe o problema dos oligopólios da
distribuição, configuração de mercado com diversas ocorrências, tais como distribuição
alimentar, distribuição de tecnologia de consumo e telecomunicações (ver documentos
anexos).  O  problema  que  dá  origem  a  esta  consulta  pública  é  expectável  numa
configuração desta natureza inserida num quadro regulatório insuficiente. Vejamos.

Pode  definir-se  um Oligopólio  da  Distribuição  como um mercado  composto  produtor-
intermediário com as seguintes características:

1.  considerável número de produtores

2. grande diversidade de categorias de produto, incluindo alguns produtos dados a
efeitos de rede

3. pequeno número de intermediários com presença territorial  generalizada e forte
investimento em branding

4. grande número de consumidores

5. consumidores  insuficientemente  informados  (assimetria  de  informação  mais  ou
menos pronunciada consoante o mercado/produto em questão)

Sob esta perspetiva o mercado das telecomunicações assume uma notável semelhança
com a distribuição alimentar e tecnológica em que um pequeno número de centros de
decisão tem, no limite, o poder de ditar a sobrevivência ou falência dos produtores e o
awareness ou falta de  awareness dos consumidores em relação a cada produto.  Isto
decorre da existência de concorrência significativa a montante (ponto 1), que diminui o
poder negocial dos produtores face à distribuição, e do controle efetivo dos consumidores
pelos intermediários, que advém do forte branding das marcas de retalho, da comodidade
do  acesso  a  uma oferta  multi-categoria  (mesmo que  haja  poucos  produtos  em cada
categoria),  da  cobertura  territorial  abrangente,  em  alguma  parte  da  assimetria  de
informação e do grande investimento inicial necessário à entrada neste tipo mercado. Um
Oligopólio  da Distribuição é um canal  imperfeito de comunicação produtor-consumidor
que deve ser regulado com atenção.



No caso das telecomunicações existe uma dificuldade adicional para o consumidor: é na
prática impossível implementar alternativas de nicho. Não se configura viável a criação de
operadores-boutique ou operadores-gourmet, devido a questões de efeito de rede (nos
sentidos literal e lato) e ao investimento inicial correspondente. Isto potencia o efeito de
filtro  decorrente  desta  configuração  de  mercado  e  deveria  bastar  para  justificar  a
necessidade de neutralidade na Internet.

De facto,  se as operadoras de telecomunicações passarem a ter  a  mesma liberdade
“editorial” na seleção do acesso a serviços que funcionam na Internet, que a distribuição
alimentar e tecnológica têm sobre os produtos nas suas prateleiras, a Internet como a
conhecemos agora deixará de existir.

Cita-se, como forma de ilustrar a preocupação da ESOP, uma fonte da MEO:

“As  ofertas  SmartNet  correspondem  apenas  a  plafonds de  tráfego  adicionais  para
determinados conjuntos temáticos de aplicações que mais não são do que o reflexo
das  preferências  dos  consumidores  portugueses”.  -  MEO,  em  artigo  no  jornal
Observador [1]

A “Internet” que assim se perspetiva será não mais do que a seleção de

• serviços  que  os  operadores  acreditem que  ilustram  as  preferências  dos

utilizadores, ou

• serviços que reflitam os biases particulares de cada operador, ou 

• serviços que implementem uma política de parcerias conhecida ou desconhecida,

ou

• serviços que promovam uma agenda própria do operador para futuros produtos

concorrentes, ou

• uma mistura complexa (e por isso pouco transparente) dos vários casos acima.

O “melhor”  caso dos acima descritos – o da determinação de preferências sob forma
tentada – cai por terra com exemplos práticos tanto da distribuição tradicional como das
próprias  telecomunicações.  De  facto,  a  probabilidade  de  um  pequeno  número  de
decisores ser eficaz a determinar um espectro de preferências subtil afigura-se reduzida –
e a disponibilidade para servir a parte do espectro que não seja maioritária afigura-se
muito improvável, devido ao esforço logístico que tal acarreta. A dificuldade das grandes
organizações na gestão de logística complexa é um tema abordável de forma teórica ou
empírica - em particular a incapacidade dos operadores de telecomunicações na gestão
de tudo o que não sejam as supostas preferências da maioria encontra-se amplamente
documentada  na  ESOP.  Por  economia  de  espaço  mas  também  devido  à  natureza
sensível  de  alguma  informação  nem  todos  os  exemplos  podem  ser  incluídos  neste



documento. Deixamos apenas 2 exemplos independentes que a ANACOM poderá com
facilidade examinar: 

• bridged mode vs operadoras

• Netflix vs vídeo clubes “Internet” das operadoras

Outros exemplos poderão ser fornecidos à ANACOM em contexto mais reservado. O que
importa reter é que uma operadora, ao privilegiar as supostas preferências da maioria dos
consumidores, está potencialmente a cometer um erro – erro este que num mercado com
muitos  intervenientes  seria  compensado  pela  maior  probabilidade  de  algum  outro
interveniente  determinar  corretamente  as  preferências  e,  como  consequência,  atingir
melhores resultados. Mas tal torna-se improvável num oligopólio.

Mesmo  que  tais  erro  nãos  ocorressem,  ao  privilegiarem-se  as  preferências  dos
consumidores  relativas  a  um  determinado  momento  está-se  a  prejudicar  os  serviços
concorrentes  –  e  potencialmente  modificadores  dessas  mesmas  preferências  –
desenvolvidos em momentos futuros. Entra-se assim num ciclo de positive feedback loop
em que o produto preferido (ou identificado como preferido)  se torna dominante e se
mantém dominante  ao longo do tempo porque o  acesso a  este  se  faz  em melhores
condições.  Isso  mesmo  foi  admitido  implicitamente  pela  MEO  em  declarações  ao
Observador:

Em resposta, fonte oficial da MEO afirma ainda que há “ofertas análogas noutros países”
e convida fornecedores de serviços e aplicações da Internet a entrar em contacto com a
empresa para negociarem condições para também integrarem os pacotes. [1]

Ou seja, uma vez tomadas as opções iniciais a livre iniciativa fica condicionada à situação
de  facto, à  capacidade  de  negociação  de  startups com  as  grandes  empresas  de
telecomunicações e aos espectros de preferências por estas determinadas.

Os restantes casos enumerados acima (biases,  parcerias e agendas)  são ainda mais
preocupantes do que a imprecisão na determinação do espectro de  preferências  dos
consumidores  pois  poderão  configurar  o  uso  da  posição  privilegiada  de  intermediário
para, de forma mais ou menos explícita, interferir no mercado de serviços em geral.

A única  solução  para  estes  problemas é  a  neutralidade  da  Internet,  segundo a
definição presente na primeira secção deste documento. 

Infelizmente, o “zero-rating” é um primeiro passo no sentido contrário que, por muito que
pareça agradar a alguns consumidores numa lógica individual de curto prazo, irá a prazos
mais longos causar distorções no mercado de todo indesejadas.

Posto isto, reforça-se a ideia de que para garantir a concorrência saudável no mercado
em geral é necessária alguma sofisticação na regulação aplicável às telecomunicações.



Em  particular,  um  quadro  regulatório  onde  as  supostas  preferências  dos  utilizadores
possam ser:

• "determinadas" por um oligopólio de intermediários

•  eternizadas  por  realimentação  positiva  (positive  feedback)  resultante  do

favorecimento por parte destes intermediários dos serviços "preferidos"

conduzirá a médio prazo à asfixia da inovação, inovação essa que tem sido motor de
desenvolvimento  económico  e  social,  e  janela  de  oportunidade  para  empresas
Portuguesas.

2.3 O posicionamento histórico dos fornecedores de telecomunicações

As operadoras de telecomunicações têm historicamente tentado estender a sua oferta de
serviços, para além dos serviços tradicionais de comunicações, com base na leitura das
preferências dos utilizadores,  sempre numa ótica não neutra no que respeita  a quem
deles pode usufruir. Tipicamente os serviços adicionais promovidos pelas operadoras não
se encontram verdadeiramente na Internet na medida em que são apenas acessíveis por
quem já é cliente da operadora em relação a algum serviço base - a falta de neutralidade
não é nova e começa tradicionalmente nos serviços próprios das operadoras.

Essa falta de neutralidade por parte das operadoras levou a que os serviços adicionais
que  tentaram  desenvolver  não  se  generalizassem.  Muito  embora  várias  operadoras
tenham tentado implementar o equivalente ao Netflix,  ao Whatsapp ou ao Dropbox, a
restrição  destes  serviços  ao  universo  de  clientes  pré-existentes  levou  a  que  não  se
generalizassem por falta do necessário efeito de rede (novamente no no sentido literal e
económico). 

No exemplo concreto dos serviços de vídeo, os operadores investiram fortemente em

• “boxes” inamovíveis

• pacotes com centenas de canais

• capacidade de recuar na “grelha de programação” até N dias

conceitos  estes  que  na  realidade  on  demand actual  se  encontram  relativamente
obsoletos. Os serviços de vídeo das operadoras disponíveis através de PC sempre foram
o parente pobre da oferta comercial, nunca estiveram disponíveis para clientes que só
pretendessem  ter  esse  serviço  e  alguns  funcionam  ainda  hoje  sobre  tecnologia  não
universal dependente de certos sistemas operativos e dispositivos.

Pelo  contrário,  os  serviços  que  se  universalizaram  com  sucesso  foram  os  que
privilegiaram o acesso universal via PC com Internet e mais recentemente via apps. E se
se  conseguiram  universalizar  foi  não  só  devido  às  características  inovadoras
(ex:compatibilidade,  portabilidade,  flat  rate,  ...)  que  os  consumidores  apreciam  mas



também à existência de neutralidade na rede, neutralidade essa que hoje se encontra
risco.

Em resumo, as operadores de telecomunicações demonstraram no passado ter ambições
a  operar  serviços  para  lá  do  seu  âmbito  tradicional.  O  relativo  insucesso  das  suas
tentativas não tornou invisível essa ambição, tal como não foi invisível este insucesso
estar  em  parte  relacionado  com  uma  aferição  incorreta  das  preferências  dos
consumidores – um serviço por muito bom que seja não se universaliza se o acesso a
este  estiver  condicionado  a  decisões  de  logística  difícil,  como  seja  a  mudança  de
operador de telecomunicações. 

Tudo  isto  justifica  a  preocupação  da  ESOP no  que  respeita  ao  potencial  conflito  de
interesses entre a controle do meio de transmissão por onde passa o tráfego de todos os
serviços e a presença simultânea das operadoras no mercado de prestação serviços.

Assim,  reitera-se  que a  única  solução  para  estes  problemas é  a  neutralidade  da
Internet, segundo a definição presente na primeira secção deste documento. 

2.4 O parecer da ANACOM

Sem  entrar  em  profundidade  na  argumentação  jurídica  expressa  pela  ANACOM  no
documento “Sentido provável de decisão relativo a práticas comerciais de zero-rating e
similares em Portugal” a ESOP considera ser digno de nota a ANACOM ter necessitado
de 52 páginas de argumentação para efetuar uma tomada de posição que, na opinião da
ESOP, endereça apenas parcialmente  os  problemas de não neutralidade introduzidos
pelos operadores nacionais.

Adicionalmente, e não aspirando a emitir uma posição técnica sobre o aspeto jurídico, a
ESOP  sugere  que  o  texto  "REGULATION  (EU)  2015/2120"  possa  não  endereçar
apropriadamente  o  problema  dos  incentivos  comerciais  que  beneficiem  determinados
serviços  e  que,  por  essa  razão,  a  ANACOM tenha  sido  obrigada  a  um considerável
esforço interpretativo das guidelines emitidas pelo BEREC.

Seria muitíssimo desejável um esclarecimento legislativo e/ou regulatório que eliminasse
definitivamente  as  interferências  comerciais  dos  operadores  de  telecomunicações  no
mercado de serviços em geral.

2.5 A ESOP na sua relação com as comunicações e a regulação

A ESOP representa 24 empresas portuguesas que operam no mercado global de ICT, em
áreas de especialidade muito diversas com pontos comuns de ligação. Um ponto central
às empresas associadas é a necessidade de interação com equipas remotas, estejam
estas  nos  papéis  de  clientes  ou  fornecedores.  A operação  comercial  e  técnica  das
empresas  associadas  necessita  de  acessos  à  Internet  fiáveis,  neutros  e  a  preços
concorrenciais. De facto, o acesso à Internet nestas condições é um fator crítico para a



internacionalização  das  empresas  e  para  o  lançamento  de  serviços  e  produtos
inovadores. 

O sucesso das empresas representadas pela ESOP depende - de forma crescente - do
sucesso das telecomunicações enquanto mercado concorrencial.

Importa também referir  que historicamente a ESOP tem encarado a sua missão num
sentido  mais  lato,  aceitando  a  necessidade  de  integrar  o  interesse  imediato  dos
associados junto das problemáticas do bem comum de longo prazo, da transparência e da
responsabilidade social.

As posições tomadas pela ESOP no que respeita a Legislação e Regulação, como por
exemplo a respeito das Normas Abertas e da racionalização das TIC, sempre priorizaram
o interesse geral de longo prazo em relação a conveniências particulares do momento.
Esta prática histórica tem sido promovida por diversas empresas associadas e abraçada
por sucessivas direções e é precisamente nesse espírito que se enquadra o presente
contributo.

A este respeito  interessa ainda salientar que a ESOP não se encontra dominada por
nenhuma corrente de pensamento regulacionista ou anti-regulacionista,  nem simpatiza
com as  clivagens  decorrentes  de  posições  ideológicas  simplistas,  que  têm impedido,
noutros países, uma discussão honesta sobre o assunto da neutralidade na Internet.

Espera-se que este documento contribua positivamente para a discussão deste assunto,
que se reconhece como da maior importância.

3. Referências

[1] - https://observador.pt/2017/11/22/o-que-e-a-internet-neutra-portugal-apontado-como-
mau-exemplo-nos-estados-unidos/ 

A Direção da ESOP

https://observador.pt/2017/11/22/o-que-e-a-internet-neutra-portugal-apontado-como-mau-exemplo-nos-estados-unidos/
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The year of desktop Linux

Didn't happen because
It looks ugly                [ ]
It's hard too use         [ ]
Lacks applications    [ ]
Lacks compatibility   [ ]
All of the above         [ ]

NONE of the above  [X ]
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A basic retailless market

I'd take product X
If you had it

Give me a week
or two...

ConsumerConsumer Producer
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What is retail?

Definition

A retail channel is a commercial connection between producers 
and consumers.

Is it efficient?

Definition

A retail channel is said to be efficient if it enables complete 
feedback between producers and consumers.
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The retail channel

I'd take product X
If you had it

Say what?

Consumer

Producer
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Examples of nonefficient retail channels

Digital content

People want to download. The market still wants to rent and sell 
DVDs. Where are the legal download or streaming options?

People want PDF based newspapers to read with their preferred 
application;  to  organize  and  index.  The  market  wants  to  sell 
online  viewers  and  single  OS  applications  for  viewing  DRM 
encumbered files.
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Examples of nonefficient retail channels

Computers

Businesses want computers  that don't break  that often... even  if 
more  expensive.  Market  sells  cheaper  and  cheaper  units, 
sometimes  packed  with  useless  features  and  constant  changes 
that add no value. Failures per year is not part of the spec.
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Our main example

Laptop operating systems

Some people want laptops with preinstalled Linux. No retailer has 
such an option available.

Fact 
Locally  supported  preinstalled  Linux  sold  10%  at  the  first market 
trial in Portugal. This happened via a Government program where 
the 40K sold Linux units had better hardware for the same price.
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Oligopolies

Definition

An oligopoly is a market dominated by a small number of players.
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Main findings of this work

1. A retail channel oligopoly is inefficient.
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Proof
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Main findings of this work

2. A retail oligopoly is conservative; tends to filter new products
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Main findings of this work

3. This kind of inefficiency costs money

Lowers the GDP
Kills jobs
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Market configuration
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Market failure

Fact 
The local hardware assembler that sold 40k units in the previously 
mentioned  Government  project  is  unable  to  place  preinstalled 
Linux on any of the retail chains.

Usual excuse 
Consumers aren't interested.
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Market pathology

Symptoms 
No correlation between demand and supply.

Consumers can't evaluate  the product. Demand can't  take off. 
Supply is artificially set to zero.

Retailers decide as if they knew what consumers want.
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Evidence
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Market pathology

Explanation 
Every new product  that doesn't come  from a known brand has 
an initial small probability of acceptance.

When exposed to a  large number of consumers  that probability 
will in time match the product performance.

Reference: Tipping Point, by Malcom Gladwell
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Market pathology

Explanation 
But the number of consumers it gets exposed to is decided by the 
retail chains...
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Market pathology

Explanation 
Given  enough  retail  chains  even  an  initially  small  acceptance 
probability will enable product placement.

However,  for  retail  oligopolies  reasonable  acceptance 
probabilities (eg 10%) are translated to zero.

This  is  due  to  crossretailer  interaction  and  the  “anomalies”  of 
small numbers...



February 2012   Associação de Empresas de Software Open Source Portuguesas 

  The truth about market dynamicsLinux on laptops

Market pathology

Explanation 
Microscopically we'd think of bias, bribing, stupidity, evilness, etc

Macroscopically this is just statistics.

Eg: conservativeness is a property of small numbers.
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A model for producerretailer interaction

Given N retailers:

• Each agreement attempt is a Bernouly trial
• The probability of success is  p = p

0
 (1c) before any success

• The probability of success is p' = p
0
+ (1p

0
)c after one or more 

successes
• p' is larger than p
• c controls the intensity of cross retailer interaction (joint action)
• If during the sequence trial j is successful the initial j1 retailers 

will be retried, after the remaining Nj
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A model for producerretailer interaction
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A model for producerretailer interaction

? ? ? ? ?...

N

j1 Nj

We either have N failed trials or N + j1 trials with k successes.

Whenever there is a success the process is decomposed as:
●  a sequence of j1 failures + 1 success – with parameter p
●  a sequence of N1 bernouly trials of parameter p'

? ? ? ?

j1
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A model for producerretailer interaction

? ? ? ? ?...

N

j1 Nj

Let
X

s
 measure the overall number of successes

X'
s
 measure the number of successes given a first one existed

? ? ? ?

j1
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A model for producerretailer interaction

? ? ? ? ?...

N

j1 Nj

? ? ? ?

j1

P X s=k =P  X ' s=k−1∩X s≠0 

P X s=k =P  X ' s=k−1∣X s≠0⋅P  X s≠0

P X s≠0=1−P  X s=0=1−1− pN

P X s≠0=∑
j=0

N−1

p 1− p j=1−1− pN

P X ' s=k−1∣X s≠0= p '
k−1

1− p ' N− k N−1k−1 

or
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A model for producerretailer interaction

? ? ? ? ?...

N

j1 Nj

P  X s=k =
1−p N k=0

[1−1− pN ]N−1k−1  p ' k−11− p ' N−k 0k≤N
< X s>=[1−1− pN ] [1N−1 p ' ]

? ? ? ?

j1
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Expected share of retailers
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Effective expected share of retailers
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Effective expected share of retailers
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Direct costs
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Indirect costs

Cross market interaction 
There are huge indirect costs that result from this situation. 

IT  decisions  maker  are  individual  consumers  as  well.  Being 
unaware  of  alternative  operating  systems  they  won't  be  able 
consider them for organizations.

The cost of enterprise licenses is much higher...
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Conclusions

• The retailers' blockade is harmful to local economy
• Innovation and consumer choice are not granted
• Indirect costs may surpass direct costs
• Joint action is real and doesn't need to be explicit
• An  oligopoly  of  retailers  is  not  significantly  different  from  a 

monopoly
• The market won't fix itself on its own
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