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O que o usuário deseja?

O que nós ofertamos?

O A evolução das políticas públicas setorias
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Conectividade 
total:

rápida, 
com qualidade, 

em todos os 
lugares e por 

qualquer 
dispositivo



Ampla
coberturaInternet das 

Coisas

Cidades 
inteligentes

Soluções completas 
com TIC´s

Novas demandas da 
sociedade

Infraestrutura



Mas ainda temos 49% dos domicílios 
brasileiros sem internet

Fonte: CGI.br, Pesquisa TIC Domicílios 2015. Base respondente: total de domicílios: 23.465

32,8 milhões de domicílios 
desconectados no Brasil

Cerca de 30 milhões de domicílios 
de Classes C/D/E desconectados

Proporção de domicílios com acesso à Internet por região
% sobre o total de domicílios

Na contramão da inclusão: 
projeto sobre fim da franquia 

da banda larga fixa



O que o usuário deseja?

O que nós ofertamos?

O A evolução das políticas públicas setoriais

O que fazer?

2

4

3

1



Ofertamos CONECTIVIDADE ....

nos locais onde há 
viabilidade econômica

nos lugares 
determinados pelas 

políticas públicas

Obrigações resultantes dos leilões 
de frequência da telefonia móvel

+



Nos lugares 
determinados 
pelas políticas 

públicas o Setor 
tem antecipado 
o atendimento

4.417
5.029

3G
cobertura 
em mai/17

obrigação 
para dez/17

% da população 
cobertaMunicípios

98%

1.079

2.208

4G
cobertura 
em mai/17

obrigação 
para dez/17

81%
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As políticas públicas 
que definiram a 
abrangência da 

cobertura do serviço 
móvel foram 
estabelecidas 

principalmente nos 
editais de licitação 

das radiofrequências 



Qual foi o 
principal foco de 
TODOS os leilões 

de frequência 
para o serviço 

móvel?
R$ 170 bilhões 

arrecadados

* Valores pagos pelas licenças e corrigidos pelo IGP-DI, para maio 2017

1990 RJ: 1ª transmissão celular

1991 Telebrasília Banda A (825 MHz)

1998 Privatização e Leilão da Banda B

2007 Banda 2.1 GHz (Edital 3G)

2012 Banda 2.5 GHz e 450 MHz (Edital 4G)

2014 Edital 700 MHz

2015 Edital das Sobras

$$$



Lógica dos leilões

+ obrigações  =     $ menor

obrigações             =   $$$ maior



Obrigações dos Leilões

Ano Edital
Municípios 
até 100 mil 

hab

Municípios 
em 100 e 75 

mil hab

Municípios 
entre 75 e 50 

mil hab

Municípios 
entre 50 e 30 

mil

Municípios 
menores que 

30 mil hab

1997 Banda B 100% 90% 80% 70% -

2008 3G 100% 50% 60%

2012 4G (2,5 GHz) 100% 50% com 4G e 50% com 3G -

2014 4G (700 MHz) - - - - -

Obrigação de cobertura

O leilão 700 MHz (100% arrecadatório) foi um 
retrocesso no atendimento das demandas da sociedade



Retrato das obrigações no final de 2017

• 1.153 municípios (5 milhões de brasileiros) 
só terão obrigatoriamente cobertura de 
banda larga 3G em 2019

• 4.491 municípios sem obrigação de 
cobertura 4G (47 milhões de brasileiros)

• 2.768 distritos não tem obrigação de 
atendimento

As regras estipuladas aumentam a 
desigualdade no País



Obrigações de Cobertura 
do 3G e do 4G

Fontes: 
Edital de Licitação nº 02/2007/SPV – Anatel (“Edital 3G”)

e Edital de Licitação nº 004/2012/PVCP/SPV Anatel (“Edital 4G”)



Altamira/PA
161.446 km2

A regra de 
cobertura de 80% 
da área urbana do 
distrito-sede cria 

grandes 
distorções em um 
país como o Brasil

Recife/PE
218 km2

 Maior município 
brasileiro

 Maior que 
Portugal

 O distrito de 
Castelo dos Sonhos 
fica a 971 Km do 
distrito-sede do 
município

 Não tem nenhum distrito

Distrito-sede

Distrito de 
Castelo dos 
Sonhos



Não há, em nenhum 
edital, a obrigação de 
cobertura em estradas

SMP: Serviço Móvel Pessoal

Município A

Município BÁrea de 
cobertura viável 

economicamente

Município C

estradas que estão dentro das áreas 
urbanas dos municípios ou locais que 

são economicamente viáveis já 
possuem cobertura do SMP



Nas áreas onde há 
obrigação de cobertura 

o desafio são as 
legislações que 
dificultam e até 

impedem a instalação 
de infraestrutura

Atualmente há mais 300 leis estaduais e 
municipais que dificultam a instalação 

de infraestrutura



Esse gap entre as 
regras das 

políticas públicas 
e os anseios da 
sociedade gera 

um enorme 
desgaste na 

imagem do Setor
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Ranking das Cidades Amigas da Internet

Consultoria Teleco identificou, 

dentre os 100 maiores 

municípios, aqueles que mais 

estimulam a oferta de 

serviços de telecom com 

políticas e ações públicas que 

incentivem e facilitem a 

instalação de infraestrutura 

necessária à expansão dos serviços

http://www.teleco.com.br/cidades_amigas_BL.asp

Restrições

Burocracia

Prazo

Onerosidade

http://www.teleco.com.br/cidades_amigas_BL.asp


Posição das 6 últimas capitais:

Case de sucesso:

Ranking das Cidades Amigas da Internet

Resultado 2016

http://www.teleco.com.br/cidades_amigas_BL.asp

90º Brasília

91º São Paulo

92º Porto Alegre

94º Fortaleza

96º Goiânia

98º Belo Horizonte

1º Uberlândia

A edição 2017 será lançada no 
Painel Telebrasil nos dias 19 e 20 

de setembro

http://www.teleco.com.br/cidades_amigas_BL.asp


• Adequar as legislações municipais à 
Lei Geral de Antenas

• Elaborar políticas públicas 
adequadas às necessidades da 
sociedade (leilões não 
arrecadatórios)

• Reduzir as desigualdades entre o 
“Brasil Conectado” e o “Brasil 
Desconectado” (franquias são 
importantes)

• Aumento de produtividade através 
do uso intenso de TICs

Conclusões





CARLOS DUPRAT
carlosduprat@sinditelebrasil.org.br


