
Senhoras e senhores: boa tarde. 

É com grande satisfação que nos reunimos aqui hoje para a solenidade de posse do 

senhor Aníbal Diniz, o mais novo integrante do Conselho Diretor da Agência. 

A chegada de um novo conselheiro é sempre um acontecimento importante para as 

instituições que tomam decisões de forma colegiada – e este é o caso da Anatel.  

O debate no Conselho – que na Anatel ocorre em reuniões abertas e transmitidas ao 

vivo pela internet – ganha novas dimensões e fica mais rico com o ingresso de um novo 

integrante. 

Os conselheiros que já exercem seus mandatos há algum tempo têm a oportunidade de 

conhecer pontos de vista diferentes, de pessoas com experiências das mais variadas e 

conhecimentos dos mais diversos. 

E o novo conselheiro, por sua vez, tem a chance de conhecer mais de perto a Anatel, 

responsável por regulamentar e fiscalizar um setor econômico complexo e dinâmico. 

É um setor que está no dia a dia das pessoas e que exibe números relevantes. São 280 

milhões de acessos móveis de voz e dados; 44 milhões de telefones fixos; 20 milhões de 

acessos de TV por assinatura; 25 milhões de acessos de banda larga fixa.  

 

O tamanho deste mercado e a importância das telecomunicações na vida das pessoas 

dão a dimensão dos desafios do órgão regulador. Desafios esses que, felizmente, vêm 

sendo vencidos ao longo do tempo.  

Nos últimos anos, a Anatel tem atuado de forma decisiva, sempre no sentido de 

incentivar a competição, estimular a prestação de serviços com qualidade e ampliar a 

infraestrutura de telecomunicações, em benefício da sociedade brasileira, em um 

ambiente com regras claras e transparentes, essenciais para a atração de investimentos. 

Sabemos todos que as telecomunicações não são apenas um fim, mas um meio pelo qual 

o País incrementa todos os setores produtivos, gerando emprego, renda, conhecimento, 

tecnologia e inovação. As telecomunicações são, sem dúvida, necessárias para o 

desenvolvimento nacional, para a integração de um país, para o exercício da cidadania e 

para o combate às desigualdades sociais. 

Como exemplo de iniciativas relevantes da Anatel no setor de comunicação – que 

abrange a Radiofusão e telecom –, registro a realização da licitação da faixa de 700 

MHz, ideal para promover a massificação dos serviços de telecomunicações em um país 

de dimensões continentais como o nosso, por meio da tecnologia móvel de quarta 

geração, complementado o leilão pioneiro de 2012. 

 



As quatro prestadoras que adquiriram o direito de exploração da faixa estão, no 

momento, adotando as providências iniciais para que, num futuro próximo, a internet de 

alta velocidade na faixa de 700 MHz seja uma realidade para milhões de brasileiros.  

As empresas vencedoras são responsáveis pelos investimentos que permitirão não 

apenas a prestação dos serviços móveis de quarta geração, mas também a digitalização 

da TV aberta – que atualmente ocupa a faixa de 700 MHz. 

São quase 1 bilhão de dólares investidos no processo de digitalização da TV aberta,  na 

modernização dos equipamentos dos radiodifusores e, também na distribuição de kits 

com antenas e conversores para recepção do sinal de TV digital para cadastrados no 

Programa Bolsa Família – medida já em implementação em Rio Verde, a cidade-piloto. 

De um lado, será possível a fruição da TV aberta com alta qualidade de som e imagem, 

com mobilidade e interatividade; e, de outro, teremos a prestação de um serviço 

essencial que é a internet de alta velocidade, especialmente nos municípios menores ou 

mais distantes dos grandes centros.  

Esse salto qualitativo colocará o Brasil numa posição ainda mais destacada no cenário 

internacional das telecomunicações e da radiodifusão. 

Já esta no Conselho - nova licitação, desta vez das faixas de 1,8 GHz, 1,9 GHz, 2,5 GHz 

associadas à prestação do Serviço Móvel Pessoal, e à Banda Larga fixa, com 

possibilidade de aquisição de lotes em nível municipal, de forma a incentivar a 

participação de pequenos e médios prestadores. 

Será mais um reforço para as telecomunicações nacionais. Trata-se de uma medida 

necessária, uma vez que a demanda por tráfego de dados cresce em um ritmo forte, 

impulsionada pela criação de aplicativos diversos e pela demanda por vídeos.  

Essas novidades, aliás, trazem impactos relevantes sobre o setor de telecomunicações, 

ao colocar em campos aparentemente opostos os detentores de infraestrutura e os 

responsáveis por conteúdos ou aplicativos que trafegam pelas redes.  

Falo em aparente oposição porque os dois agentes são essenciais sob a ótica do 

elemento mais importante: o consumidor, que exige redes robustas e conteúdos de 

qualidade.  

Pessoalmente, acredito que interferir, no plano regulatório, na relação entre ofertantes 

de infraestrutura e fornecedores de conteúdos não é medida adequada.  Trata-se de uma 

relação em que a dinâmica do mercado ditará a solução para eventuais contradições de 

interesses. Mas estaremos atentos a praticas anticompetivas e não isonômicas.  

A competição é um pilar básico da atuação da Anatel tem sempre em vista o interesse 

social e coletivo. 

Entre as medidas mais relevantes do Plano Geral de Metas de Competição (PGMC) – 

que tem como pressuposto o estímulo à concorrência ampla das empresas de 



telecomunicações – destaca-se o Sistema de Negociação das Ofertas de Atacado 

(SNOA), que possibilita, de forma isonômica e não discriminatória, o processo de 

negociação relativo à contratação de produtos no atacado ofertados pelas prestadoras 

com Poder de Mercado. 

Os provedores de banda larga – especialmente os médios e pequenos – interessados em 

adquirir produtos importantes para suas atividades, como links de internet de alta 

velocidade, a preços mais baixos, podem se credenciar gratuitamente junto à Entidade 

Supervisora de Ofertas de Atacado para obter os insumos necessários às suas atividades. 

O SNOA mereceu por parte da União Internacional de Telecomunicações (UIT) uma 

recomendação para que os países-membros buscassem adota-lo. E não foi só isso: 

trouxe para o mercado, de forma definitiva, a questão de compartilhamento de 

infraestrutura, essencial para o aproveitamento ótimo de insumos disponíveis.  

A linha de atuação da Anatel tem sido essa: remover barreiras concorrenciais e 

incentivar a competição em benefício da sociedade, dos consumidores.  

A análise dos dados relacionados à inflação mostra que houve êxito neste sentido. De 

setembro de 2014 a setembro de 2015, o IPCA acumulado registrou variação de 9,49%, 

enquanto o item  “comunicação” desse mesmo índice, que abrange diversos serviços de 

telecomunicações, variou 0,26%. Em relação ao telefone fixo, houve redução de preços 

de 3,4% no mesmo período. 

Se tomarmos como base o período de janeiro de 2012 a julho de 2015, temos uma 

variação de IPCA na faixa de 27,4%. Já o item “comunicação” subiu somente 0,82% 

nesse período.  

Além da ampliação da cobertura, da massificação dos serviços e da queda nos preços, a 

qualidade é outra preocupação da Anatel. A Agência oferece hoje à sociedade um 

aplicativo que permite consultar a qualidade do serviço das operadoras de telefonia 

celular, com ranking, comparações e históricos da evolução da qualidade em nível de 

município. 

Os dados são obtidos por monitoramento realizado por meio de fiscalizações mensais da 
Anatel, com análise dos dados brutos das empresas, considerando informações de vinte 
e quatro horas por dia, todos os dias do mês. Esses indicadores também estão 
disponíveis no Portal da Anatel. 

Destaco que os canais de atendimento da Agência são muito procurados pelo cidadão 

para a resolução de problemas com as operadoras e, deste contato, são extraídos dados 

essenciais não apenas para direcionamento das atividades de fiscalização, mas também 

para a formulação de regulamentos. 

Entre os canais mais importantes, além da central telefônica e da página na internet, 

menciono o aplicativo Anatel Consumidor, que permite aos usuários encaminhar 

reclamações à Agência no caso de não ter conseguido resolver o problema com a 



operadora – o que, infelizmente, acontece de maneira mais recorrente do que seria 

desejável.  

Para melhor orientar os usuários, a Anatel disponibilizou o Portal do Consumidor, um 

dos vencedores na categoria "Promoção da transparência ativa e/ou passiva" do prêmio 

no Segundo Concurso de Boas Práticas, promovido pela Controladoria-Geral da União. 

A Anatel também está presente nas redes sociais e permanentemente divulga aos 

consumidores direitos previstos na regulamentação do setor, muitas vezes 

desconhecidos pela população. 

Em breve, um novo aplicativo permitirá a comparação das ofertas de serviços de 

telecomunicações, possibilitando aos usuários escolher aquela que se adequada melhor 

ao seu perfil de consumo. Sugerida pela Anatel, a iniciativa consta da relação de 

projetos prioritários do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos 

Difusos.  

Fornecer ao usuário instrumentos para o exercício de seus direitos e informações que o 

orientem de forma mais efetiva na relação com as prestadoras é uma preocupação 

cotidiana da Agência. Sabemos que muitas vezes as ofertas não são suficientemente 

claras para o conhecimento do cidadão comum. 

Como parte do esforço pela valorização do usuário, a Anatel editou o Regulamento 

Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, com uma série de 

regras que ampliam e garantem os direitos dos consumidores de telefonia fixa e celular, 

TV por assinatura e banda larga, com mais transparência. 

Em relação à fiscalização e ações preventivas da Anatel, há exemplos relevantes a 

serem citados.  

Em 2014, a Anatel teve a oportunidade de participar ativamente de um evento 

internacional: a Copa do Mundo de Futebol.  

Apesar de não termos conquistado o título, fomos muitos bem-sucedidos fora de campo: 

a infraestrutura de telecomunicações funcionou e, graças à atuação prévia e 

concomitante da Agência, não houve incidentes que prejudicassem as telecomunicações 

e a radiodifusão.  

E, com base nesta experiência, acredito que as Olímpiadas de 2016 deverão transcorrer 

dentro da normalidade. 

Os recursos que foram destinados à Anatel para os grandes eventos modernizaram nossa 

infraestrutura de fiscalização. Entre os legados, menciono a estação terrena da Agência 

para a monitoração e fiscalização das comunicações por satélite, localizada no Rio de 

Janeiro. Trata-se de uma estrutura equipada com avançada tecnologia, incluindo, entre 

outras funcionalidades, a capacidade de identificação e pesquisa de interferências não 

autorizadas.  



Ainda, construímos o Centro de Monitoramento de Redes, utilizado durante a Copa do 

Mundo e cujo potencial de utilização tem crescido desde então. O Centro permite a 

avaliação de riscos da infraestrutura existente. Avalia, também, possíveis 

congestionamentos de rotas e propicia à fiscalização um importante instrumento para a 

melhoria dos serviços prestados. 

Em relação à transparência e ao incentivo à participação social, a Agência colocou à 

disposição da sociedade uma nova maneira de participar das consultas públicas: o 

Diálogo Anatel. A primeira matéria disponível para apreciação e comentários por meio 

dessa ferramenta amigável e interativa foi a consulta pública com questionamentos a 

fim de auxiliar a formulação do posicionamento da Agência acerca da regulamentação 

da neutralidade de rede. 

Apresentamos hoje um grau de transparência dos mais elevados, conforme 

reconhecimento do Tribunal de Contas da União em recente auditoria operacional sobre 

governança da regulação. De acordo com o relatório, a Anatel atende aos sete elementos 

de transparência do processo decisório definidos como requisitos de boas práticas de 

transparência. 

Evidentemente que há desafios no horizonte próximo. A Agência precisa pensar em um 

processo de simplificação da regulamentação. E o planejamento estratégico vem 

apontando rumos e desafios para o futuro, num trabalho que conta com consultoria 

internacional especializada contratada com a colaboração da UIT. 

No curto prazo, ainda em 2015, precisamos fechar as discussões da antepenúltima 

revisão dos contratos de concessão. Será necessário um enorme esforço para modernizar 

e valorizar a telefonia fixa no Brasil, com redução de obrigações que geram muito custo 

e pouco benefício para a sociedade e sua substituição por novos compromissos. 

Um exemplo é a questão dos telefones públicos. Há um elevado número de orelhões 

ociosos, que geram despesas de manutenção e raramente são usados. Não se trata, 

enfatizo, de reduzir a quantidade orelhões de forma indiscriminada, mas de mantê-los 

onde são necessários e socialmente relevantes. 

A discussão das concessões é, aliás, um debate urgente. É preciso aprofundar os estudos 

a respeito do futuro da telefonia fixa. A Anatel está à disposição para fornecer subsídios 

para um novo marco regulatório da telefonia fixa em conjunto com os demais setores do 

Governo, sob a liderança do Ministério das Comunicações, para apresentar propostas no 

âmbito do Congresso Nacional.  

Finalizando, verificamos que a Agência tem trabalhado de forma incansável para atingir 

sua missão. Que os futuros desafios nos motivem ainda mais a continuar com este 

trabalho, agora com a colaboração do novo conselheiro. 

Obrigado e parabéns ao conselheiro Aníbal Diniz, a quem desejo um excelente 

mandato. 


