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Apresentação para FIESP

TELECOM E OTTs

“Mesmo Serviço, Mesma Regra”
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O GRUPO CLARO ATUA EM TODO O BRASIL 

• NET é a maior operadora de serviços via cabo da América 

Latina, presente em quase 200 cidades incluindo as principais 

capitais e regiões metropolitanas, com mais de 24 milhões de 

domicílios cabeados no país

• Claro está presente em mais de 3,8 mil municípios com móvel 

e em todos os 5,5 mil municípios brasileiros com DTH

• Pagou aproximadamente 12 bilhões de impostos em 2015

• Receita líquida de mais de 35 bilhões em 2015 no Brasil

• Telefonia móvel: 66,0 milhões de clientes em 2015

• Gera mais de 45 mil empregos diretos e 82 mil indiretos

• Banda larga (fixa e móvel): 8,2 milhões de clientes em 2015

• TV por assinatura: 10,0 milhões de clientes em 2015

• Telefonia fixa: 11,6 milhões de clientes
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AS OTTs TÊM OPERAÇÕES LOCAIS ENXUTAS APESAR DO ALTO 

VALOR DE MERCADO 

Principais OTTs

Empresa Sede
Empregados

no Brasil

Receita

(R$ bi)

EBITDA

(R$ bi)

Investimentos

no Brasil

Market Cap

(R$ bi)

Google / 

Youtube

Califórnia,

EUA

Aprox. 500 271,5 88,4 ND 1.849

Facebook / 

WhatsApp

Califórnia, 

EUA

Aprox. 100 64,9 29,8 ND 1.196

Netflix Califórnia,

EUA

< 100 24,5 1,33 ND 154

Fonte: Yahoo Finance, Exame, UOL
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AS TELCOS INVESTEM BILHÕES NA CONSTRUÇÃO DA REDE DE BANDA 

LARGA DO PAÍS AO CONTRÁRIO DAS OTTs

Rede de HFC e OTTs

Fibra

Headend / Hub

Nó

Cabo
coaxial

Combiner

Banda Larga 
(CMTS)

TV

Cidade / Área
~60-70 

domicílios 

OTTs

Grupo AMX investiu mais de R$20 bilhões no últimos anos
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TODO O PESO REGULATÓRIO RECAI SOBRE AS PRESTADORAS DE 

TELECOM QUE SÃO HOJE SOBRE-REGULADAS

• Indicadores dos RGQs e PGMQ

• IDA

• IGQO (STFC), IDQ (STFC e SMP) e IGQP (STFC)

• Pesquisa de satisfação

• EAQ

• Indicadores do SIEC

• Certificação OCC

• Plano de melhoria / ação (Ex. PMQ)

• Monitoramento remoto

Regulamentos Indicadores
2as

metas

Por 

regulamento
Forma de consolidação

Total de 

indicadores

PGMQ-TV 10 10 20
191 municípios (TVC) 

e Brasil (DTH)
3.821

RGQ-SCM 14 0 14 27 UFs 378

RGQ-STFC 16 4 20 67 CNs 944

RGQ-SMP 14 10 24 67 CNs ou 27 UFs** 1207

IDA 4 0 4 Total 4

Total 85 6.354

• OTTs não 

possuem 

nenhuma 

regulament

ação de 

qualidade

Indicadores de qualidade da Anatel
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EXEMPLOS DE ASSIMETRIA NAS REGULAMENTAÇÕES

Assimetria na Regulamentação

Serviços de Telecomunicações OTT’s

Impostos

• ICMS

• ISS

• Cofins

• Fust

• Funtel

• Fistel

• Outros...

• Somente se a empresa faturar no Brasil

Regulamento de Indicadores 

de Qualidade (Fixo, Móvel, TV, 

Banda Larga)

• 6.034 Indicadores de Qualidade (em 3 RGQs e 

1 PGMQ), inclusive algumas “metas 100%” 

impossíveis de se cumprir

• Não tem obrigação de cumprir 

Indicadores de Qualidade

Regulamento Geral de 

Direitos do Consumidor –

RGC  (Res. 632/14)

• 114 artigos com 250 obrigações, com alta 

complexidade e custo de implementação

• Não tem obrigação de cumprir o RGC

Portabilidade

• Além do alto custo inicial de implementação, há 

o custo mensal de manutenção da “Entidade 

Administradora” da Portabilidade

• Não tem obrigação de cumprir nenhum 

item, mesmo com disponibilização de 

chamada de voz e de mensagens

Decreto SAC
• Estabelece SLA de 60 segundos, gratuidade, 

atendimento 24/7, entre outras

• Não tem obrigação de ter um SAC

Regulamentos Específicos 

dos Serviços STFC, SMP, SCM 

e SeAC

• Cada Regulamento específico tem obrigações, 

além daquelas gerais definidas no RGC, que 

implicam em custos de forma direta ou indireta.

• Não tem obrigação de cumprir nenhum 

item das diversas regulamentações em 

vigor

Regulamento de Tarifação de 

Numeração 0300, 0800, 0500, 

Tridígitos, etc.

• Regulam a forma de cobrar o usuário e de 

remunerar as redes envolvidas, com 

customizações sistêmicas para as situações 

diferenciadas.

• Não tem obrigação de cumprir 

x
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EXEMPLOS DE ASSIMETRIA NAS REGULAMENTAÇÕES

Assimetria na Regulamentação

SMS / Voz Whatsapp

Regras

• SMS: 95% entregue em até 60s. Caso contrário, tentar continuamente o reenvio 

por 24h

Usuário não pode ser cobrado por mensagem não entregues

• Voz: tempos de tarifação mínimos definido na regulamentação Indicadores de 

qualidade sobre queda de ligações, completamento de chamadas, alocação de 

canal de gráfico. 

• Duas chamadas entre os mesmos números feitas em intervalos menores do que 

2 minutos devem ser contabilizadas e cobradas como uma única chamada.

• Deve ser oferecida o reencaminhamento para caixa postal. 

• Obrigatório ofertar chamadas a cobrar. Etc...

• Não tem SLA ou regras de entrega, 

nem multas por descumprimentos de 

regras

• Não tem indicadores a cumprir e nem 

pagamento de multas por 

descumprimento

• Não tem obrigação

• Não precisa ofertar a caixa postal

• Não precisa ofertar chamada a cobrar

Regras de 

Quebra de 

Sigilo

• Entrega do áudio em tempo real das chamadas às autoridades policiais, as quais 

são responsáveis pela gravação;

• Interceptação de voz e dados trafegados pelo período determinado na Ordem 

Judicial (normalmente 15 dias, renováveis por igual período);

• Disponibilização de acesso via sistema 24 horas/dia para acompanhamento das 

chamadas, mensagens e acessos à internet referentes à linha monitorada;

• Equipe atuante 24 horas/dia para cumprimento das Ordens Judiciais de 

interceptação telefônica;

• Implementação das interceptações no prazo de 02 horas, conf. determina a 

Resolução 59 do CNJ.

• Envio semestral ao CNJ dos nomes dos funcionários que possuem acesso às 

Ordens Judiciais

• Guarda dos registros de chamadas e mensagens por 05 anos e registros de 

internet por 03 anos

• Não tem obrigação 

x



E A REGULAMENTAÇÃO SOBRE AS TELCOS CONTINUA A CRESCER
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Lei prevê regulamentação por 

Decreto presidencial para:

• Casos de discriminação ou 

degradação de tráfego, ouvidos 

o CGI e a Anatel (art. 9º)

• Definir medidas e procedimentos 

de segurança e de sigilo na 

guarda e disponibilização de 

registros de conexão e de 

acesso a aplicações de internet 

(art. 10º, 13, 15)

• Definir medidas e procedimentos 

de segurança e de sigilo na 

guarda e disponibilização de 

registros, dados pessoais e de 

comunicações por provedores 

de conexão e de aplicações de 

internet (art. 11)

• Procedimento para apuração 

das infrações pelos agentes 

envolvidos (art. 11)

Marco Civil da Internet

Responsabilidades atribuídas à Anatel:

• Definição de padrões mínimos de qualidade (art. 5º)

• Definição de parâmetros para a prestação de serviços de 

emergência (art. 7º)

• Regular o relacionamento entre as prestadoras e os SVA, 

fiscalizar e apurar as infrações

• Fiscalização e apuração de infrações relativas aos 

requisitos técnicos indispensáveis à prestação do serviço 

(art. 5º)

• Fiscalização e apuração de infrações referentes à 

proteção de registros de conexão.

Responsabilidades atribuídas ao CGI:

• Estabelecer diretrizes para definição dos requisitos 

técnicos indispensáveis à prestação do serviço (art. 5º)

• Promover estudos e recomendar procedimentos, normas 

e padrões técnicos e operacionais para a guarda, 

armazenamento e tratamento de dados por provedores 

de conexão e acesso a aplicações (art. 11)

Responsabilidades atribuídas a SENACON:

• Fiscalização e apuração de infrações aos Direitos dos 

Consumidores em relação ao Marco Civil

Proposta de Decreto

Novo 

regulamento?

Novo 

regulamento?

Novo 

regulamento?
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PROPOSTAS PARA AVANÇO DO SETOR

• Desregulamentar o setor de telecomunicações. 

• Analisar essas assimetrias dentro do arcabouço regulatório da Anatel PGMC (Plano Geral de 

Competição) incluindo serviços OTT na análise competitiva

• Mudar o arcabouço legal e regulatório para que os mesmos serviços (teles e OTTs) tenham as 

mesmas regras e a mesma carga tributária 



OBRIGADO

Gilberto Sotto Mayor Júnior

Diretor Regulatório – Grupo Claro

9
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MARCO CIVIL DA INTERNET

Todas estas obrigações são aplicáveis às prestadoras de Telecomunicações e deveremos ser fiscalizados pela ANATEL e pela SENACON. Desta 

Regulamentação, podem surgir outras, com regras de fiscalização e / ou acompanhamento.

Portanto, temos mais obrigações regulatórias originárias do Marco Civil da Internet que impactam diretamente na prestação dos nossos serviços. 

Pilares do MCI

• Princípio da Neutralidade de Rede: Internet Aberta

• Liberdade nos modelos de negócio da Internet

• Estímulo a Inovação

• Combate violações de privacidade;

• Evitar comportamento anticompetitivo;

• Liberdade de expressão.

• Habilidade de que os usuários finais acessem e distribuam informações ou aplicações de sua escolha;

• Garantia de que todo o tráfego via Internet seja tratado de forma igual, independentemente da origem, conteúdo ou destino;

• Abstenção de discriminação não razoável, por parte dos operadores de rede na transmissão de tráfego de internet

Principais 

Modalidades

i. prover acesso à Internet sem distinção arbitrária de conteúdos, aplicações ou serviços, nem com base na origem ou na propriedade dos dados; 

ii. não bloquear arbitrariamente, interferir, discriminar, nem restringir o direito de qualquer usuário de Internet a utilizar, enviar, receber ou oferecer qualquer 

conteúdo, aplicação ou serviço legal, assim como qualquer outro tipo de atividades lícitas realizadas por meio da rede;

iii. tomar as medidas e ações necessárias para a gestão de tráfego e administração de rede, sempre que não tenham por objetivo ações que afetem ou 

possam afetar à livre competição; 

iv. não impedir que usuários agreguem quaisquer aparatos ou dispositivos legais à rede de telecomunicações que não danifiquem a qualidade do serviço;

v. oferecer, às expensas dos usuários interessados, serviços de controle parental para conteúdos que atentem contra a lei, a moral ou os bons costumes; 

vi. publicar todas informações pertinentes às características do serviço em seu site.

Nos termos da lei, todos os que, de alguma forma, estejam relacionados ao provimento de acesso à internet são obrigados a: 

i. Toda ação que tenda a bloquear, interferir, restringir ou obstaculizar os direitos de o usuário utilizar, enviar, receber ou oferecer qualquer conteúdo, 

aplicação ou serviço legal na Internet, assim como práticas de gerenciamento de rede que afetem os níveis de serviço contratados pelo respectivo usuário; 

ii. Toda ação que arbitrariamente discrimine ou priorize entre provedores de conteúdo, aplicações ou usuários, particularmente os de mesma natureza;

iii. Toda ação que impeça ou restrinja o acesso do usuário a informações atualizadas sobre os serviços oferecidos ou contratados; 

iv. Toda ação que impeça ou restrinja o direito dos usuários a incorporarem quaisquer classes de instrumentos, dispositivos ou aparatos na rede, sempre que 

legais e não causem dano à rede ou à qualidade do serviço prestado.

Nos termos do Decreto, é vedada: 


