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PIB per Capita x Densidade STFC e SMP

• CENÁRIO – PIB per Capita x 
Densidade da telef. fixa celular

Aumento do PIB  + Democratização do Acesso 
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Balança Comercial de produtos para prestadoras
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Empregos no Setor de Telecomunicações

• Produtos importados 
• 1º Semestre

A indústria, no Brasil, emprega menos
Demanda alta tecnologia e capacidade técnica 
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•Forte dependência das importações de equipamentos

•Balança comercial amplamente deficitária

•Nível reduzido de investimento em PD&I

•Necessidade de mais profissionais qualificados

DIFICULDADES DO SETOR 
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MOTIVOS PARA ENFRENTAR AS DIFICULDADES

•Incremento da produtividade

•Ganhos de eficiência

•Disponibilização de novos serviços e produtos  

•Menor dependência e vulnerabilidade às oscilações 
do mercado externo
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OPORTUNIDADE DO REGULAMENTO DE PD&I

•Melhoria do setor de telecomunicações instalado no Brasil

•Incremento do mercado brasileiro

•Resistência do Brasil à instabilidade econômica mundial;
mais confiança no campo econômico e financeiro

•Alta integração política dirigida ao incremento da produção
nacional
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Proposta de Regulamento de Incentivo 
à Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação em Telecomunicações
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Fundamentos da Proposta de Regulamento de PD&I

Proposta de 
Regulamento de 

PD&I

Fundamento Legal
Art. 2º, V, LGT                                                        Lei n.º 12.349/10/Lei 8666/93
Art. 2°°°° O Poder Público tem o dever de:                    permite margem de preferência
V - criar oportunidades de investimento e                                    à tecnologia nacional
estimular o desenvolvimento tecnológico nas licitações públicas
em ambiente competitivo

PGR
Aprovado pela Resolução nº 516/08

Ação de Curto Prazo
Previu a edição do Regulamento de PD&I

Portaria nº 178/08 do MC

A Anatel deve promover 
o desenvolvimento de bens e serviços 

de telecomunicações no país
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Competências da Agência

ANATEL

Competência normativa

Execução das políticas públicas em 
telecomunicações em articulação com os  demais 

órgãos de governo e instituições de fomento

Gestão do uso de 
espectro e realização de 

licitações de RF

Fiscalização dos serviços e
certificação e homologação de produtos

Outorga de serviços de 
telecomunicações
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Objetivos da Proposta do Regulamento de PD&I

Aumentar a demanda por produtos nacionais

(utilização do poder de compra das prestadoras)

Aumentar investimentos diretos em PD&I

no setor de telecomunicações do Brasil

Intensificar as parcerias entre prestadoras,

fabricantes, universidades e instituições de pesquisa 

(buscar soluções tecnológicas no Brasil) Desenvolvimento

do 

mercado nacional  

no setor de 

telecomunicações

Estimular as

Prestadoras
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Sistemática da Proposta de Regulamento de PD&I

Instituição de um Comitê multidisciplinar (CIP) que  

acompanhará 
os investimentos, 

parcerias e 
aquisições das prestadoras 

e atribuirá preferências e 
pontuação  àquelas 

que cumprirem
os critérios definidos 

por meio da Emissão do Certificado de Excelência e do Ranking PD&I

Como conjugar as competências da Anatel para alcanç ar os objetivos 
apresentados?
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O Certificado Anatel de Excelência em PD&I poderá ser utilizado pela prestadora
como comprovação da realização de investimentos em PD&I e da aquisição de
produtos nacionais, no setor de telecomunicações, para fins de estabelecimento das
seguintes preferências:

I – na outorga de concessões, 

permissões e autorizações de serviços de 

telecomunicações

II – nas licitações de radiofreqüência

III – na certificação e homologação de 

produtos

IV – na obtenção de recursos (Funttel, 

CTInfo ou instituições de financiamento e de 

fomento à CTI)

Estímulo às Prestadoras

Além disso, a Anatel realizará acordos e celebrará c onvênios 
com as instituições afetas a essas atividades
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O Comitê de Acompanhamento dos Investimentos em PD&I (CIP) é composto por  

membros titulares e seus suplentes:

• Conselho Diretor da Anatel, que presidirá o CIP

• representante do Ministério das Comunicações (MC)

• representante do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)

• representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC)

• representante do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES)

• representante de Associação de Prestadoras de Serviços de Telecomunicações

• representante de Associação de Fabricantes de Produtos de TIC

Comitê de Acompanhamento
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Critérios e Formas de Acompanhamento

O Comitê verificará 
O Certificado de Excelência 

e Ranking

1. Comprovação dos 
investimentos 

diretos em PD&I, no Brasil

2. Comprovação das parcerias

com instituições de pesquisa, 

centros de excelência e 

universidades 

3. Comprovação das 

aquisições de produtos 

nacionais relacionados ao 

setor de telecomunicações

Investimentos, parcerias e 

aquisições e atribuirá um valor a 

cada elemento, segundo critérios 

e forma de acompanhamento 

previamente definidos

Critérios possíveis:

• Investimentos em mercados 

endereçáveis

• Receita operacional líquida da 

prestadora

A prestadora que atender aos 

critérios do Regulamento 

receberá o Certificado e será 

classificada em um Ranking

Certificado Anatel de Excelência 

em PD&I: todas que investirem 

pelo menos % do ROL

• Ranking Anual de Investimentos 

em PD&I: segundo critérios a 

serem definidos pelo Comitê

A prestadora deve 
apresentar ao Comitê

Como o Comitê realizará o acompanhamento?
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Obrigada.

Simone Scholze
Superintendente Executiva

simonescholze@anatel.gov.br


