
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A Anatel fiscaliza as atividades de telecomunicações e radiodifusão para atingir o objetivo precípuo da Agência: promover o 

desenvolvimento das telecomunicações do País de modo a dotá-lo de uma moderna e eficiente infraestrutura de telecomunicações, 

capaz de oferecer à sociedade serviços adequados, diversificados e a preços justos, em todo o território nacional. 

Para 2016, os temas prioritários da Fiscalização foram aqueles definidos nas Diretrizes de Fiscalização para o biênio 2015-2016 

aprovadas pelo Conselho Diretor. Foram eles: 

 Termos de Ajustamento de Conduta; 

 Direitos e Garantias Gerais dos Consumidores (Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – 

RGC); 

 Qualidade da banda larga no Serviço Móvel Pessoal (SMP) e no Serviço de Comunicação Multimídia (SCM); 

 Redes do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC); 

 Telefones de Uso Público (TUPs) nas regiões Norte e Nordeste; 

 Olimpíadas e Paralimpíadas no Rio de Janeiro e outros grandes eventos nacionais; e 

 Plano Geral de Metas para a Universalização (PGMU) na Região Norte e em áreas indígenas. 

Este relatório tem como objetivo divulgar a atuação da Agência na fiscalização dos temas prioritários, assim como das demais 

obrigações relacionadas ao setor de telecomunicações no exercício de 2016. 

 

Introdução 

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 

DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO 

 

A Anatel tem como missão 

institucional regular o setor 

de telecomunicações para 

contribuir com o 

desenvolvimento do Brasil. 
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Denúncias 
Por meio dos canais de atendimento, serviço de atendimento via internet – Fale 

Conosco ou da Central de Atendimento Telefônico gratuito 1331 ou 1332 (para 

deficientes auditivos), a Anatel recebe denúncias sobre violação de regras ou leis 

relacionadas ao setor de telecomunicações. 

Em 2016, a Agência recebeu 2.151 denúncias que envolviam a atuação da 

fiscalização. Tais denúncias foram, em grande parte, referentes ao desenvolvimento 

clandestino de atividades de telecomunicações, em decorrência da prestação de 

serviços ou uso radiofrequência sem a devida concessão, permissão ou autorização, 

conforme gráfico ao lado. As demais denúncias fiscalizadas envolveram questões 

relativas ao uso do espectro e órbita (monitoração e interferências), à certificação de 

produtos e a aspectos relacionados à outorga (parâmetros técnicos como potência, 

frequência, sistema irradiante). 

 

Compromissos de Aquisição de 
Produtos com Tecnologia Nacional 

Por meio de obrigações previstas no Anexo II-C do edital de licitação das 

faixas de 450 MHz e 2,5 GHz, nº 004/2012/PVCP/SPV-Anatel, a Anatel 

estabeleceu que as proponentes vencedoras deveriam cumprir metas 

mínimas de compromisso de aquisição de bens, produtos, equipamentos 

e sistemas de telecomunicações e de redes de dados com tecnologia 

nacional, de forma escalonada, entre 2012 e 2022. 

A faixa de 450 MHz foi destinada para atendimento a áreas rurais, 

contemplando serviços de voz e dados (internet banda larga). Já a faixa 

de 2,5 GHz foi destinada para a telefonia móvel de quarta geração (4G), 

com vistas à elevação da qualidade e da velocidade na transmissão de 

dados. 

Como as obrigações tem vencimento escalonado, estas são agrupadas 

em lotes pela área de acompanhamento (Superintendência de Controle 

de Obrigações), compreendendo determinado período sendo então 

demandadas suas ações de fiscalização. 

Um lote de ações de fiscalização iniciado no segundo semestre de 2016 

tem expectativa de conclusão até o final do segundo trimestre de 2017.  

Para estes, ao final de 2016, estavam sendo verificadas eventuais 

inconsistências nas informações e valores declarados no relatório 

consolidado encaminhado pelas operadoras Oi, Vivo, Claro e Tim.  Neste 

lote, ao final de 2016, estavam sendo fiscalizadas as obrigações com 

vencimento entre 2012 e 2014 que estabeleceram a meta de 60% dos 

investimentos em bens ou produtos adquiridos, sendo 50% de acordo com 

o PPB e 10% em investimentos em bens ou produtos com tecnologia 

desenvolvida no País. 

Outro lote de ações de fiscalização sobre o mesmo tema tem previsão de 

início no primeiro trimestre de 2017 estendendo-se até o final daquele ano. 

Neste  lote estão incluídas as obrigações com vencimento em 2015 e 2016 

com as metas de 65% dos investimentos em bens ou produtos adquiridos, 

Compromissos de Abrangência do 
Serviço Móvel Pessoal (SMP) 

Por meio de obrigações previstas nos editais de licitação de 

radiofrequências para a prestação do Serviço Móvel Pessoal (SMP) - 

Editais nº 002/2007/SPV-Anatel, nº 002/2010/PVCP/SPV-Anatel (Banda H), nº 

001/2011/PVCP/SPV-Anatel (Banda H sobras) e nº 004/2012/PVCP/SPV-

Anatel (Edital 2,5 GHz e 450 MHz) e Termos de Autorização nº 118, 119, 120 

e 121/2013/ORLE/SOR-ANATEL - a Anatel estabeleceu compromissos de 

abrangência com obrigações progressivas de cobertura desse serviço nos 

municípios brasileiros, contendo, inclusive, obrigações para oferecimento 

de banda larga móvel. Em regra, consta nos citados editais que 

determinado município é considerado atendido quando a área de 

cobertura contenha, pelo menos, 80% da área urbana do Distrito Sede do 

município atendido pelo Serviço Móvel Pessoal. 

No 4º trimestre de 2016, foram retomados os drive tests (avaliações de 

cobertura in loco) referentes aos compromissos vencidos em 2015 que não 

puderam ser executados no início do ano.  

Neste período também teve início a etapa de fiscalização das predições 

de cobertura referentes aos compromissos com vencimento em 2016. 

 

Recuperação Judicial da Oi 

O exercício de 2016 trouxe o desafio de fiscalizar a manutenção das condições operacionais da Oi após o seu pedido de recuperação judicial no mês 

de junho. Motivado por esse evento, o Conselho Diretor da Agência estabeleceu que qualquer bem integrante do patrimônio das concessionárias, bem 

como de suas controladoras, controladas e coligadas, não poderia ser alienado ou onerado sem a prévia anuência da Anatel. 

Também foi determinada a realização de trabalho de fiscalização, com o objetivo de realizar o levantamento da infraestrutura física e logística das 

empresas do Grupo Oi, vinculada à prestação do STFC.  

O trabalho de mapeamento de informações do Grupo Oi envolve diversas ações de auditoria que permitam detalhar de forma mais aprofundada a 

infraestrutura física e logística das empresas que compõem o grupo, avaliando os recursos físicos, humanos e contratuais. A forma de abordagem 

envolve as melhores práticas de fiscalização utilizadas nas atividades mais recentes da Agência, confrontando as informações repassadas pela 

prestadora com as informações presentes na Agência, a base de dados de sistemas da prestadora, vistorias técnicas in loco e reuniões com técnicos da 

empresa A ação de fiscalização teve início no 3º trimestre de 2016 e deve ser concluída no 1º trimestre de 2017. 

http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalRedireciona.do?codigoDocumento=244968
http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=254303&filtro=1&documentoPath=254303.pdf
http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalRedireciona.do?codigoDocumento=288359
http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=287817&assuntoPublicacao=null&caminhoRel=null&filtro=1&documentoPath=287817.pdf
http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=287817&assuntoPublicacao=null&caminhoRel=null&filtro=1&documentoPath=287817.pdf
http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalRedireciona.do?codigoDocumento=302622
http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalRedireciona.do?codigoDocumento=302625
http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalRedireciona.do?codigoDocumento=302834
http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalRedireciona.do?codigoDocumento=302629
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Plano Geral de Metas para a Universalização (PGMU) 

Plano de Monitoramento de Redes (Verificações de Qualidade e 
Disponibilidade de Redes) 
Em continuidade aos Planos de Melhoria para a Qualidade do Serviço de Telefonia Móvel (SMP), instaurados em 2012, com o objetivo de alçar a prestação 

desse serviço a níveis de qualidade necessários para o adequado atendimento aos seus consumidores, em 2014, a Superintendência de Controle de 

Obrigações (SCO) da Anatel iniciou o Plano de Monitoramento de Redes. Este Plano contempla a coleta, consolidação, cálculo e apresentação, pela 

fiscalização da Agência, de indicadores de rede que refletem importantes aspectos de qualidade de rede e da disponibilidade dos principais serviços de 

interesse coletivo. 

Mensalmente são produzidos, pela fiscalização, indicadores de qualidade do Serviço Móvel Pessoal, com foco em índices de estabelecimento e queda de 

conexões de voz e dados.  

Este trabalho contínuo, que vem sendo realizado desde 2013, foi realizado durante todo o ano de 2016 e possui previsão para a continuidade de sua 

execução em 2017. Os resultados são analisados e preparados para disponibilização, pela Gerência de Controle de Obrigações de Qualidade (COQL), na 

página da Agência na Internet e no aplicativo móvel da Qualidade. 

Plano de Banda Larga nas Escolas (PBLE) 

 Gerido conjuntamente pelo Ministério da Educação e pela ANATEL, em 

parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações, o Ministério do Planejamento e as Secretarias de 

Educação Estaduais e Municipais, o Programa Banda Larga nas Escolas 

(PBLE) foi lançado pelo Governo Federal em 2008, com o objetivo 

conectar todas as escolas públicas urbanas à Internet, agregando 

importante forma de inclusão social e tecnológica ao ensino público do 

País. 

Por meio deste Plano, as prestadoras trocaram a obrigação de instalar 

postos de serviços telefônicos (PST) pela instalação de infraestrutura de 

rede para suporte a conexão à internet em alta velocidade (backhaul)em   

 

todos os municípios brasileiros e pela obrigação de conectar todas as escolas 

públicas urbanas à Internet, com manutenção dos serviços sem ônus até o ano 

de 2025. 

Em 2016 foram concluídas as ações que visavam verificar se a velocidade 

ofertada em cada escola é equivalente à melhor oferta comercialmente 

disseminada ao público em geral pelas prestadoras Sercomtel, Algar, 

Telefônica e Oi. 

Os resultados desta ação de fiscalização integrarão o mapeamento de 

infraestruturas e condições operacionais do Grupo Oi iniciado no 3º trimestre 

de 2016 e que continuará em 2017. 

 

Nacional com destino a terminal de acesso fixo, de forma não onerosa, 

com duração de, no mínimo, cinco minutos. 

Neste contexto, as ações de fiscalização acerca das metas do PGMU vêm 

acompanhando essa evolução ao longo dos anos. Historicamente, foram 

necessárias atividades presenciais para verificação da existência de 

localidades com perfil para atendimento com acessos coletivos e 

individuais do STFC, de instalações de telefones públicos comuns e 

adaptados, implantação de backhaul, etc.  

Atualmente, muitas ações de fiscalização do PGMU já podem ser realizadas 

de forma remota, sem a necessidade de ir à localidade.  Para os demais 

casos, foram concluídas no 4º trimestre ações de fiscalização presencial nos 

Estados de Alagoas, Paraíba, Tocantins, Sergipe, Rio Grande do Norte, Piauí, 

Maranhão, Amapá e Roraima, para verificação das condições de 

operação e funcionamento dos Telefones de Uso Público (TUPs). Ao final de 

2016, estavam em andamento ações de fiscalização no Acre e Rondônia 

nas prestadoras Oi e Claro (Embratel). 

Adicionalmente, essas ações de fiscalização tiveram por objetivo verificar 

se localidades atendidas somente com telefones públicos já possuíam o 

contingente populacional para atendimento com acessos individuais, 

conforme estabelecido no art. 5º do PGMU 3. Essa etapa envolveu a 

realização de interações com as prefeituras locais para identificar a 

existência de localidades com mais de 100 (cem) habitantes, ou locais 

específicos, como aldeias indígenas, que ainda não possuíam telefones 

públicos instalados. 

Aprovado em 15 de maio de 1998, pelo Decreto nº 2.592, para vigorar até 31 

de dezembro de 2005, o primeiro PGMU trazia em seu bojo metas arrojadas e 

progressivas de instalação, em todo o país, de acessos coletivos e individuais 

do serviço de telefonia fixa (STFC), para atendimento da enorme e reprimida 

demanda pelo acesso aos serviços de telecomunicações, herança da 

época pré-privatização do sistema Telebrás.  

Em continuidade, o PGMU 2, aprovado pelo Decreto nº 4.769/2003, vigente a 

partir de 1º de janeiro de 2006, buscou a manutenção, a estabilidade e a 

continuidade das conquistas trazidas pelo plano anterior, haja vista a grande 

quantidade de atendimentos realizados nos então 7 anos de atividade das 

concessionárias de telefonia fixa.  

Em 2008, verificando a crescente demanda por serviços de dados, o 

governo federal, por meio do Decreto nº 6.424, inovou e trouxe para o bojo 

da universalização a implantação de estruturas de suporte ao STFC para 

conexão em banda larga (backhaul) e o atendimento com conexões à 

Internet para as escolas públicas urbanas em todo o país (Plano de Banda 

Larga nas Escolas – PBLE). 

Sancionado em 30 de junho de 2011, para vigorar entre 2011 e 2015, o PGMU 

3, aprovado pelo Decreto nº 7.512, incorporou em seu texto o atendimento a 

diversas demandas sociais, de cunho setorial, como atendimento específico 

com telefones de uso público para aldeias indígenas, comunidades 

quilombolas, escolas rurais, postos de saúde, entre outros.  

Além da verificação da conservação e do funcionamento, buscou-se 

verificar se os TUPs instalados em localidade sem oferta de cartões indutivos 

permitem a realização de chamadas locais e de Longa Distância 

http://www.anatel.gov.br/dados/index.php/controle-de-qualidade
http://www.anatel.gov.br/institucional/index.php/aplicativos
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Regulamento Geral dos Direitos dos Consumidores dos Serviços de 
Telecomunicações – RGC  
O RGC, aprovado pela Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, foi 

editado com o objetivo de aumentar a transparência nas relações de 

consumo e ampliar os direitos de quem utiliza os serviços de telefonia fixa 

e móvel, banda larga e televisão por assinatura. Haja vista o amplo e 

variado leque de aspectos cobertos pelo Regulamento, as obrigações 

tiveram prazos para implementação que variaram entre 120 dias e 24 

meses. 

Para o ano de 2016, as ações de fiscalização sobre as obrigações 

constantes do RGC foram estruturadas pelas Superintendências de 

Relacionamento com os Consumidores (SRC) e de Controle de 

Obrigações (SCO) da Agência, de forma que permitissem verificar itens 

específicos e percebidos como merecedores de maior atenção, em 

observações realizadas ao longo de 2014 e 2015. Em linhas gerais, as 

atividades solicitadas à fiscalização em 2016 contemplaram a verificação 

das seguintes situações: 

1. Se as prestadoras vêm apresentando ao consumidor, de forma 

clara e organizada, as informações sobre oferta em breve sumário, e se 

esse sumário é entregue ao consumidor antes da efetivação da 

contratação. Em especial, foi dado maior atenção às ofertas realizadas 

por meio de telefone (nesse caso é obrigação da prestadora ler o sumário 

em voz alta logo antes da efetivação da contratação). 

2. Se as características e preços da prestação do serviço informados 

pela prestadora no momento da oferta (ou seja, antes da assinatura do 

contrato) são as mesmas constantes do plano de serviço/regulamento da 

promoção ao qual o consumidor aderiu e, uma vez feita a adesão, se a 

cobrança e o fornecimento são realizados de acordo com a oferta. Foco 

especial nas promoções de telefonia móvel com pacotes de dados e nas 

ofertas conjuntas (combos). 

3. Se as prestadoras estão disponibilizando em seu site, no espaço 

reservado aos consumidores, o acesso aos itens estipulados nos incisos do 

art. 22 do RGC.1 

4. Se as prestadoras estão disponibilizando para o consumidor a 

opção de cancelar o serviço automaticamente no call center. 

5. Se o tratamento dos pedidos de rescisão processados com 

intervenção de atendente tem seus efeitos imediatos e se é possível a 

rescisão independente do adimplemento contratual. 

 

Em 2016, foram concluídas ações de fiscalização do RGC referentes à 

verificação de todas as obrigações vigentes em 2014 e 2015 nas maiores 

prestadoras e iniciadas ações de fiscalização do RGC envolvendo as 

condições de oferta de planos de serviços, com a quase totalidade (92%) 

concluídas ao final do 2º semestre. Ao final de 2016 estavam em 

andamento as ações remanescentes, abrangendo as prestadoras Vivo 

(Telefônica), Claro, Oi e Sercomtel. Vale destacar que foi realizada ação 

de fiscalização com o mesmo objetivo tendo como foco a Algar. 

Com o propósito de verificar a confiabilidade do processo de 

contratação e habilitação de serviços de telecomunicações, a Anatel 

concluiu, no 4º trimestre de 2016, as ações de fiscalização abrangendo as 

prestadoras Oi, GVT (incorporada pela Vivo), Claro e Vivo. 

Com a expansão da oferta de Serviços de Valor Adicionado (SVA) para os 

usuários dos serviços móveis, a Anatel tem executado atividades de 

acompanhamento e fiscalização com o intuito de verificar como se dão a 

oferta, pelas prestadoras, e a contratação, pelo consumidor destes 

serviços. As ações abrangem tanto os serviços oferecidos pela própria 

prestadora, quanto por eventuais parceiros terceirizados. Um dos focos 

destas ações está sobre verificação se a prestadora consegue comprovar 

a efetiva contratação pelo consumidor de SVA, aí incluída a prova da 

autorização emitida pelo consumidor, conforme previsto pelo RGC. Desta 

forma, foram concluídas ações junto às prestadoras Nextel, Algar, 

Sercomtel e GVT (Incorporada pela Vivo). Ao final de 2016, continuavam 

em andamento as ações junto a Oi, Tim, Telefônica e Claro. 

 

1Art. 22. No espaço reservado, o Consumidor deve ter acesso, no mínimo: 

I - à cópia do seu contrato, do Plano de Serviço de sua opção e outros documentos aplicáveis à oferta à qual se encontra vinculado, inclusive Contrato de 

Permanência, quando for o caso; 

II - ao sumário do contrato, contendo as principais informações sobre o Plano de Serviço ou oferta promocional contratados, incluindo reajustes de preços e tarifas, 

alterações nas condições de provimento do serviço e promoções a expirar, e o término do prazo de permanência, se aplicável; 

III - à referência a novos serviços contratados; 

IV - aos documentos de cobrança dos últimos 6 (seis) meses; 

V - ao relatório detalhado dos serviços prestados dos últimos 6 (seis) meses; 

VI - à opção de solicitação de cópia da gravação de suas interações, quando for o caso; 

VII - ao histórico de suas demandas registradas nos últimos 6 (seis) meses; 

VIII - a recurso que lhe possibilite o acompanhamento adequado do uso do serviço contratado, durante sua fruição; 

IX - ao perfil de consumo dos últimos 3 (três) meses; e, 

X - ao registro de reclamação, solicitação de serviços, pedidos de informação e rescisão de seu contrato, ou qualquer outra demanda relacionada ao serviço da 

Prestadora. 

http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2014/750-resolucao-632
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Radiomonitoração de Satélites Geoestacionários (MSAT) 

Os melhores resultados operacionais desde a implantação da Estação de 

Radiomonitoração de Satélites da Anatel (EMSAT) foram obtidos em 2016. 

O ganho de desempenho resultou da crescente capacidade adquirida 

pela Agência, principalmente em decorrência de ações realizadas à luz 

do plano estratégico da Anatel, no âmbito do Projeto MSAT (evolução na 

gestão de recursos satelitais). A alta complexidade técnica das operações 

MSAT, tais como o suporte ao setor na solução de casos de 

radiointerferências em satélites geoestacionários, remete ao fato de lidar 

com estações de radiocomunicação que operam a cerca de 36.000 km 

da superfície da terra, fora do território nacional, e muitas vezes prestando 

serviços a mais de um país, por meio de áreas de cobertura com 

dimensões continentais e atendendo a milhares de clientes, 

simultaneamente. 

Ao longo do ano de 2016, foram iniciadas 20 novas operações de 

radiomonitoração de satélites geoestacionários, a maioria relacionada à 

solução de radiointerferências em estações espaciais, sendo a operação 

nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 a ação mais desafiadora do 

ano. Na condição de regulador federal responsável pela execução dos 

Planos de Gestão e Controle do Espectro Rio 2016, a Anatel garantiu o 

espectro satelital necessário à organização, segurança e transmissão do 

evento, livre de interferências.  

A operação MSAT concentrou esforços na monitoração do espectro de 

redes de satélites utilizadas, atuando em casos de interferência e 

incidentes registrados, e contribuindo diretamente para missão da 

Agência na preservação da qualidade do espectro para que o evento 

pudesse ser acompanhado por bilhões de pessoas, em todo o planeta, 

com sucesso. 

 

Estações Terrenas transmitindo do Satellite Farm (Parque 

Olímpico Rio 2016) 

Em termos de cooperação, foram concretizados novos encontros técnicos 

com o regulador das comunicações do Japão (MIC), quando a Anatel 

pôde retransmitir suas recentes experiências com os Jogos Rio 2016, em 

colaboração com a organização dos Jogos Tóquio 2020. Atendendo à 

demanda da Marinha do Brasil, foram realizadas apresentações e 

demonstrações operacionais para equipes de operação do Centro de 

Controle Secundário do Satélite Geoestacionário de Defesa e 

Comunicações Estratégicas (SGDC), que entrará em operação em 2017. 

Por fim, a pedido da União Internacional de Telecomunicações (UIT), foi 

realizado o primeiro teste de radiomonitoração para verificação da 

ocupação espectral em uma posição orbital, como preparação para a 

assinatura de Memorando de Cooperação entre a Anatel e a UIT. 

 

 

Estação de Radiomonitoração de Satélites da Anatel (EMSAT) 


