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Contextualização 



HISTÓRICO DA INTERNET 

ORIGEM:  

• Década de 60 – Guerra Fria (EUA)  conexão entre computadores de 
forma descentralizada. 

• Após dois anos, expansão da rede com crescimento desenfreado, caindo 
nas mãos do uso público e abrindo portas para a Sociedade da 
Informação . 

 

BRASIL:  

• Criação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).  

• 1995 - Evolução gradativa para o acesso comercial. 

• Norma nº 4/1995  “regular o uso de meios da Rede Pública de 
Telecomunicações para o provimento e utilização de Serviços de Conexão 
à Internet”. 

• 1997 - LGT  provimento de acesso à Internet se dava, 
exclusivamente, via linha discada (PSCI). 

 



Criação do SCM 

Transformações já vivenciadas no 

setor à época  

Velocidade das inovações 

tecnológicas e materialização da 

convergência entre serviços 

Serviço fixo de interesse coletivo que possibilita a oferta de 

capacidade de transmitir, emitir e recepcionar informações de 

qualquer natureza. 



Prestadoras de SCM no Brasil 



Projeções de que o SCM atingirá 40 milhões 
de acessos em 2018 (Estudos PGR) 



RSCM 

Simplificação da 
regulamentação com 
vistas à convergência 

Ampliação da oferta e 
da competição 

Massificação do acesso 
à Banda Larga   

Aprimoramento dos 
direitos de seus 

assinantes do SCM 

Propósitos Estratégicos e Ações para 
Atualização da Regulamentação do SCM (PGR): 



Proposta de Atualização  
RSCM e RPPDESS 



Discussão sobre a Proposta de Atualização dos 
Regulamentos SCM e PPDESS desde nov/2009 

 

• Consulta Interna nº 460 

 

• Consulta Pública nº 45 

 

• Audiência Pública – Brasília 



Contribuições por tipo de contribuinte 

Total: 1443 
contribuições  



Análise nº 304/2013-GCMB 



PRINCIPAIS PREMISSAS 

• Assimetrias regulatórias - Prestador de Pequeno Porte. 

 
 

• Simplificação do processo de obtenção de outorga. 

 
 

• Alinhamento com a regulamentação de outros serviços 
de interesse coletivo. 

 
 

• Redução do preço de outorga  estímulo à expansão 
do serviço (alteração do RPPDESS). 

  



• Direito à informação do usuário quanto às suas 
prerrogativas e à prestação do serviço. 

 

• Análise de impactos do RACO, atualmente em CP, sobre a 
minuta de RSCM proposta pela Área Técnica. 

 

• Simplificação e desregulação. Ex.: Procedimento 
Simplificado de Outorga. 

PRINCIPAIS PREMISSAS 



1 Definição do Serviço de Comunicação Multimídia 

2 Plano de Numeração do SCM 
 
3 Credenciado do SCM 

4 Impactos da proposta do RACO 

 
5 Neutralidade de Rede e Manutenção de Registros de Conexão 
 

6 Plano de Serviço com SCI gratuito 

7 Preço para outorga do SCM 

8 Procedimento Simplificado de Outorgas 
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9 Simplificação para obtenção e acompanhamento da outorga 
 



1 Definição do Serviço de Comunicação Multimídia Tema 1 Definição do Serviço de Comunicação Multimídia 

• Necessidade de adequação à conceituação dos demais 
serviços de interesse coletivo a partir da definição 
afirmativa de sua natureza. 

 

• Extrema importância do serviço para o setor de 
telecomunicações brasileiro  acesso à banda larga. 

 

• Regulamentação eficiente com geração de benefícios aos 
usuários: absorção da realidade do serviço e de suas 
práticas de mercado.  



CONVERGÊNCIA – do modelo tradicional das indústrias e de 

negócios relativamente isolados... 
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... para o modelo em que as estruturas e os serviços misturam-
se e completam-se. 
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All-IP 
Plataforma IP 

TV, Filmes, Músicas, Notícias … 
Digital 



AVANÇO E A DEMANDA CADA VEZ MAIS VORAZ POR ACESSO À REDE 
MUNDIAL  SUPORTE A PARTIR DE VÁRIAS REDES DE TELECOM 

 

 SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES

INFRA-ESTRUTURA DE 

ACESSO USUÁRIO

ROTEAMENTO, 

ARMAZENAMENTO E 

ENCAMINHAMENTO 

DE INFORMAÇÕES

IMPLEMENTAÇÃO 

DE PROTOCOLOS

CONEXÃO COM A 

INTERNET

CAPACIDADE/ 

RESPONSABILIDADE 

PARA 

AUTENTICAÇÃO

SMP
Operadora (rede 

celular)
Operadora Operadora Operadora Operadora

TV por 

Assinatura

Operadora (qualquer 

plataforma utilizada 

para prover o serviço 

de TV)

Operadora Operadora Operadora Operadora

SCM
Operadora (rede de 

dados)
Operadora/PSCI Operadora/PSCI Operadora/PSCI Operadora/PSCI 
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telefônica)
PSCI PSCI PSCI PSCI



CPI/SF - Relatório Final nº 3, de 2010 - Apuração do uso da 
internet na prática de crimes de pedofilia:  

• Recomendação à Anatel: “realização de estudos com vistas a 
incluir, em suas atribuições, a fiscalização de empresas do 
setor de internet, notadamente em razão da tendência 
tecnológica de convergência entre os diversos meios de 
comunicação (‘convergência digital’)”.  

 

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES: 

• Ofício nº 52/2011/STE-MC, de 27/07/2011:  

-   Nota Técnica/MC/STE/DESUT/nº 27/2011   

- Parecer nº 864/2011/ALM/CGNS/CONJUR-MC/CGU/AGU, 
de 26/07/2011 



“para o acesso a rede mundial de computadores não é tecnicamente 
necessária a intermediação do PSCI. [...] se não existe mais 
necessidade da intermediação do Provedor do Serviço de Conexão à 
Internet (PSCI) para a conexão à internet em banda larga é porque o 
SCI confunde-se com o próprio Serviço de Comunicação Multimídia. 

[...] 
 

CONCLUSÕES: 

• Competência da Anatel para revisar a Norma MC nº 04, de 1995, 
com respaldo dos arts. 69 e 214 da LGT, tendo em vista que é 
juridicamente possível a essa Agência incluir a atividade de 
conexão à Internet no conceito de uma modalidade de serviço de 
telecomunicações, fazendo com que tal atividade 
automaticamente deixe de compreender a definição de SVA;”. 

Parecer nº 864/2011/ALM/CGNS/CONJUR-MC/CGU/AGU, 
de 26/07/2011 



NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA NORMA Nº 4/95 

• A possibilidade de conexão à internet pela própria rede SCM não impede a 
manutenção de atividades exclusivamente prestadas pelo PSCI. 
 

• Risco de eliminação de agentes eficientes e inovadores que acompanharam a 
evolução do acesso à rede mundial a partir da oferta de novas funções ao 
consumidor:  

- Não deixam de agregar valor às redes de SCM, mas evoluem no mesmo contexto 
de convergência tecnológica apresentando novas aplicações a seus usuários.  

Art. 219, CF. 
 

• Necessidade do PSCI para conexão à internet com suporte no STFC  10% do 
mercado de acesso à rede no Brasil (2011). 
 

 

• Tendência  muitos PSCI tornaram-se ou visam a se tornar Prestadores de 
SCM: 

- Estímulo a tais agentes com a simplificação dos procedimentos e preço de 
outorga. 
 

 

• Mero ajuste da definição regulamentar do SCM: aderência à sua realidade 
técnica. 



Tema 2 Plano de Numeração do SCM 

• Contribuições para que fosse publicado um Plano de 
Numeração para o SCM. 

 
• Demanda de agentes econômicos pela ampla possibilidade 

de comercialização de serviços de voz no SCM  o que 
tem sido contemplado com a possibilidade de que o 
Prestador do SCM possa obter também a outorga de STFC, 
livre de qualquer embaraço. 
 

• Assunto também facilitado pelas propostas desta relatoria 
(Procedimento Simplificado de Outorgas). 
 

• Melhor forma de endereçar o tema  analisá-lo no bojo 
dos estudos em andamento nesta Agência: 

      Revisão quinquenal dos Contratos de Concessão. 



Contribuições contrárias: 
 

Críticas à transferência das 
responsabilidades à Prestadora Origem. 

 
Risco de imprecisão regulatória  
(credenciado – SVA/PSCI – SCM) 

Tema 3 Credenciado do SCM 

• Inserção do Título com vistas a atender mercados de nicho a partir 
do estímulo ao mercado de atacado do serviço, a exemplo do que 
já ocorre com o SMP (MVNO – Res. nº 550/2010). 
 

• A Res. nº 550/2010 (MVNO)  ampliação do acesso dos pequenos 
prestadores à infraestrutura a partir da oferta transparente dos 
insumos necessários para a distribuição do serviço. 

 

Contribuições a favor: 
 
 

legalização de pequenos prestadores 
e a desnecessidade de pagar alto 

preço pela outorga 

Finalidade da proposta de previsão do 
Credenciado é atendida por meio do 

PGMC. 
 

Redução do preço da outorga como 
incentivo para os pequenos prestadores 



Tema 4 Impactos da proposta do RACO 
 
RACO (CP nº 14/2013):  adotar conceitos e normas únicas 
sobre atendimento, cobrança e oferta de serviços relativas 
ao STFC, SMP, SCM e serviços de TV por Assinatura/SeAC. 

 

• Retirada de dispositivos da proposta em análise a fim de 
que caiba ao futuro RACO estabelecê-las de modo 
uniforme 

 

• Redução do risco de se apresentarem exigências 
divergentes em curto espaço de tempo às prestadoras 
do SCM.  

 

 



NEUTRALIDADE DE REDES  

• Necessidade de amadurecimento da discussão sobre o tema pelo 
Legislativo. 

• Sem prejuízo de regulamentação futura em decorrência de eventuais 
transformações do mercado que indiquem a necessidade do pleno 
exercício das funções reguladoras da Agência. 
 

 

GUARDA DE REGISTROS DE CONEXÃO  

• Recomendação nº 64/2008 do MPF  necessidade de previsão de 
prazo para a manutenção desses dados para rastreamento de crimes 
cibernéticos.  

• Lei nº 12.737, de 30/11/2012  tipifica crimes de invasão de 
dispositivo informático e interrupção de serviço telemático.   

• Alinhamento ao prazo de UM ano proposto no PL que discute o 
Marco Civil da Internet no Congresso Nacional. 

 

Tema 5 Neutralidade de Rede e Manutenção de Registros de Conexão 



Tema 6 Plano de Serviço com SCI gratuito 

• A Prestadora do SCM que oferte Planos para conexão à internet 
por meio de PSCI de seu Grupo Econômico deverá disponibilizar 
ao Assinante, em todas as ofertas, a gratuidade pelo acesso à rede 
mundial (não se aplica às Prestadoras de Pequeno Porte). 

 

• Comunicação como direito humano inalienável e que, portanto, 
deve ser ofertado a todos independentemente de poderem pagar 
pelo serviço de conexão à internet. 
 

• Previsão de que os preços dessas ofertas tenham divulgação 
massiva em separado nas peças publicitárias, na comercialização 
do serviço, na fatura do assinante e também nos registros 
contábeis da Prestadora. 
 

• Aprimoramento das prerrogativas dos usuários, principalmente, 
quanto ao seu direito à informação. 

 



Tema 7 Preço para outorga do SCM 

Proposta Relator 
 R$ 400,00 

  

Enxugamento dos 
custos 

administrativos  

 

Inclusão Digital  

 

Incentivo a pequenos 
prestadores  

Proposta Pós CP 
 R$ 1.200,00 

• Simplificação – SOR. 
 

• Absorção dos Proj. Básico e 
de Instalação pelo Projeto 
Técnico. 
 

 

• Envio de informações pelas 
Prestadoras por meio dos 
sistemas informatizados. 

• Incentivo à redução 
do “custo elevado do 
acesso”, afetando 
principalmente a 
população de menor 
renda 



Tema 8 Procedimento Simplificado de Outorgas (PSO) 

• Previsão de um procedimento de facilitação das outorgas 
solicitadas de maneira simultânea  SCM, STFC e/ou SeAC. 

  

• Redução do custo administrativo  R$ 9.000,00. 
 

• Consolidação do Propósito Estratégico de Atualização da 
Regulamentação de Simplificação da Regulamentação com 
vistas à convergência (PGR). 

 

Dinamicidade ao setor:  

• Incentivo a novos modelos de negócios.  

• Benefícios competitivos.  

• Possibilidade de maior eficiência econômica com benefícios aos 
usuários  redução de custos e do preço final. 
 

• Necessidade de instrumentalização mediante Portaria da SPR 



Exigibilidade de assinatura de Termo de Autorização  
somente em caso de procedimento licitatório:  
• Ineficiência da assinatura de um termo que meramente replica 

obrigações normativas com geração de custo ineficiente. 

 
Inexistência de ganhos com o controle do prazo de entrada 
em operação. 
• Proposta de acompanhamento apenas informacional da entrada. 
• O prazo de 18 meses permanece para Prestadoras que fizerem uso de 

sistema radioelétrico próprio.  

 
Absorção das principais exigências dos Projetos Básico e de 
Instalação pelo Projeto Técnico.  

 
Uso dos sistemas informatizados da Anatel para envio de 
informações técnicas e econômico-financeiras. 

Tema 9 Simplificação para obtenção e acompanhamento da outorga 
 



Obrigado! 


