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CENÁRIO: 

 

• Novas aplicações e necessidades tendem a pressionar a demanda por 

recursos de numeração: 

• Convergência dos Serviços 

• Ampliação da comunicações M2M 

• Difusão da IoT 

• Numeração de SCM 

• (...). 

 

• Regulamentação precisa se adequar à evolução do setor. 

• Regras editadas em 1998 

• Regulamentação dispersa em várias normas 

• Necessário simplificação e consistência regulatória.  

CONTEXTUALIZAÇÃO 



ESTRUTURA: 

 

• Os Recursos de numeração são elementos fundamentais para a realização 

da comunicação entre usuários de serviços de telecomunicações. 

 São compostos por um conjunto de caracteres numéricos ou alfanuméricos, 

utilizados para permitir o estabelecimento de conexões entre diferentes 

Terminações de Rede, possibilitando a fruição de serviços de 

telecomunicações. 

 

• Os Recursos de Numeração são organizados em Planos de Numeração. 

 Os planos de numeração estabelecem a estrutura, formato, organização e 

significado dos Recursos de Numeração e de procedimentos de Marcação. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 



COMPETÊNCIAS: 

 

• Internacional: Setor de Normatização das Telecomunicações da UIT. 

• Recomendação E.164 [ITU-T, Recommendation..., 2009], define os padrões para o Plano 

Internacional de Numeração de Telecomunicações Públicas 

 

• Nacional: Anatel 

• Lei nº 9472/1997 - Art. 151. A Agência disporá sobre os planos de numeração dos 

serviços, assegurando sua administração de forma não discriminatória e em 

estímulo à competição, garantindo o atendimento aos compromissos 

internacionais. 

• Regulamentação abarca: 

• Regras de Administração e Utilização de Recursos de Numeração. 

• Plano de Numeração de Redes. 

• Planos de Numeração de Serviços. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 
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PLANEJAMENTO DE REVISÃO REGULAMENTAR 

 Estudos foram iniciados em 2014 - Planejamento em Fases: 
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AGENDA REGULATÓRIA 2017-2018 

 Objetivo: Revisão da regulamentação de numeração, visando atualizar e adequar 

as regras às atuais necessidades e à evolução do setor, especialmente no que diz 

respeito à administração e utilização dos recursos de redes de numeração. 

  

 Ação x Meta: 



AGENDA REGULATÓRIA 2017-2018 

 Status Atual: 

 

 Etapa 1 (Ação 12.1) – NUMERAÇÃO DE REDES:  

o Processo 53500.023992/2014-82 

o CONCLUÍDA  

o Resolução nº 679, de 08/06/2017 - Regulamento de Numeração para 

Redes de Telecomunicações 

 

 Etapa 2 (Ação 12.2) – REGULAMENTO GERAL DE NUMERAÇÃO:  

o Processo 53500.008466/2016-54 

o EM ANDAMENTO.  

o Consulta Pública nº 22/2017, de 31/08/17 até 30/09/2017. 

o Audiência Pública em 14/09/2017. 

 

 Etapa 3 (Ação 12.3) – NUMERAÇÃO DE SERVIÇOS:  

o Processo: 53500.059950/2017-22 

o EM ANDAMENTO.  

o Iniciados os trabalhos. 
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• PROJETO/AÇÃO REGULATÓRIA 

• Reavaliação da regulamentação de numeração de redes e serviços de 

telecomunicações - Administração da numeração 

 

• DESCRIÇÃO 

• O projeto contempla a seguinte etapa da revisão regulamentar: 

tratamento regulatório para a administração de recursos de 

numeração, visando atualizar e adequar as regras referentes à 

administração e utilização dos recursos de numeração às atuais 

necessidades e à evolução do setor. 

 

• META: 

• Relatório de AIR – Concluída 

• Consulta Pública - Em andamento 

 

FASE 2 (AÇÃO 12.2) - RGN 



• PROBLEMAS: 

 

1. Desatualização da regulamentação que rege a administração dos 

recursos de numeração  

 

2. Desatualização do sistema de administração dos recursos de numeração 

dos serviços (SAPN)  perda de eficiência no processo regulatório 

(instabilidade na prestação dos serviços) 

 

3. Sistemática atual de cobrança do PPNUM exige revisões periódicas 

na regulamentação e alterações dos sistemas envolvidos, da Anatel e das 

prestadoras  gera um custo regulatório desnecessário. 

 

AIR - PROBLEMAS 



 Sistema Informatizado administrado por uma Entidade nos moldes da Portabilidade. 

 

 Entidade Administradora 

 

 Adequações da Resolução nº 86. 

PRINCIPAIS ATUALIZAÇÕES 



 Mantido pelas prestadoras que usam os recursos. 

 Prestadoras devem contratar conjuntamente a Entidade Administradora 

 Será criado grupo de trabalho para o acompanhamento da implementação, 

coordenado pela Anatel e com participação das prestadoras e da entidade. 

 Cabe às prestadoras a definição dos critérios de compartilhamento dos custos 

comuns, referentes à implementação e manutenção da Entidade Administradora 

 Caso não haja acordo quanto à definição dos critérios, caberá a Anatel defini-los. 

 Critérios utilizados devem ser submetidos à Anatel, podendo a Agência tomar 

medidas de forma a coibir abusos e práticas anti-competitivas.  

SISTEMA INFORMATIZADO 



 pessoa jurídica dotada de independência administrativa e autonomia financeira, patrimonial e 

neutralidade decisória; 

 ser constituída segundo as leis brasileiras, com sede e administração no país; e 

 ter prazo de duração indeterminado; 

 ser responsável pelo dimensionamento, contratação, especificação, planejamento e 

administração dos equipamentos e sistemas necessários para desempenhar suas atividades; e 

 O contrato com a Entidade Administradora deve conter, no mínimo: 

I - as condições para a manutenção da Entidade Administradora; 

II - os procedimentos e características do relacionamento entre a Entidade Administradora e a Anatel, incluindo o 

fornecimento de informações à Agência, relativamente às suas atividades; 

III – a obrigação em comunicar à Anatel as falhas e dificuldades verificadas no cumprimento de suas atividades; 

IV – dispositivos que permitam à Anatel realizar a qualquer tempo auditorias sobre suas atividades; 

V - dispositivos que permitam à Anatel intervir nos processos relacionados às atividades da Entidade, no sentido de 

garantir a continuidade e a eficácia das mesmas; 

IV - garantias de neutralidade e integridade na execução de suas atividades. 

ENTIDADE ADMINISTRADORA 



• Uniformização dos códigos não geográfico, conforme art. 44 o Reg. Num. STFC: 

• Novo formato vigora desde dezembro/2000  (17 anos) 

• Aproximadamente 13.400 códigos não migraram 

• Isso prejudica a atribuição de novos recursos e pode causar conflitos de 

encaminhamento das chamadas. 

• Prazo para migração dos códigos: 12 meses 

  

• Estabelecer condições mínimas para atribuição de CSP: 

• Aumentar a eficiência do uso do recurso 

• Regulamentação já estabelece regras de marcação alternativa 

• Proposta: Atribuir  CSP para as prestadoras que não podem usar a marcação 

alternativa. 

 

“Art. 24. A cada prestadora será atribuído um único código, ressalvado o disposto no artigo 25 deste 

Regulamento. 

Parágrafo único. Somente serão atribuídos Códigos de Seleção de Prestadoras às empresas que não puderem 

se valer dos procedimentos de marcação alternativa descritos nos artigos 30 e 31 do presente Regulamento. 

(NR)" 

ADEQUAÇÕES NA RESOLUÇÃO Nº 86 



• Adequar às necessidades do mercado e às evoluções tecnológicas 

• Simplifica e agiliza os processos de atribuição de recursos  

• Procedimentos operacionais expedidos pela SOR 

• Redução de custos regulatórios (na prestadora e na Anatel)  

• Transferir a Responsabilidade pelo Modelo de Custeio 

• Transfere gestão do sistema para entidade externa (acaba o PPNUM) 

• Permite usar a estrutura da Portabilidade Numérica 

• Criação de sinergia operacional e melhora de eficiência dos processos 

• Minimiza riscos às operações e permite criar novos valores para os negócios. 

• Melhora a gestão e a eficiência do uso dos recursos de numeração 

• Estimula a Auto Regulação 

• Preserva os direitos dos Usuários 

• Facilita o papel do Regulador sem perda da capacidade de supervisão 

BENEFÍCIOS ESPERADOS 



 
 
 
 
 
 
 

OBRIGADO! 
 
 
 
 
 


