
Senhoras e senhores: boa noite.

É uma grande satisfação participar de mais uma edição 
do Futurecom. Trata-se de um evento marcante em 
nosso calendário, pois aproxima os diversos atores do 
setor de telecomunicações, estimula debates de alto 
nível e fornece um panorama para os desafios atuais.

O Futurecom ocorre em um momento importante. 
Estamos no início de uma nova fase para a 
consolidação da quarta geração da telefonia móvel no 
Brasil, com o uso da faixa de 700 Megahertz.

E até o final do ano, licitaremos as faixas de 1.8, de 1.9 
e também sobras do espectro do 2.5 Gigahertz para a 
prestação de Telefonia Móvel e de Banda Larga Fixa.

Neste leilão, haverá possibilidade de aquisição de lotes 
em nível municipal, sem repiques de preços, de forma a 
incentivar a participação de pequenos e médios 
provedores em várias localidades de diversas regiões 
do Brasil.



É mais uma medida da Anatel para incentivar a 
competição, estimular a prestação de serviços com 
qualidade e ampliar a infraestrutura de 
telecomunicações em benefício da sociedade, 
especialmente em municípios menores.

Em relação à faixa de 700 MHz, estão em andamento 
importantes iniciativas para permitir o aproveitamento 
do dividendo digital decorrente do futuro desligamento 
da TV aberta analógica.

As quatro empresas que venceram a licitação para uso 
da faixa realizam investimentos que permitirão não 
apenas a prestação dos serviços móveis de quarta 
geração, mas também a digitalização da TV aberta. 
Quase R$ 1 bilhão de dólares serão investidos em 
modernização de equipamentos para radiofusores e 
conversores para as famílias de baixa renda.

Esperamos que, ao final deste processo, tenhamos uma 
modernização na infraestrutura de comunicação do 
País.



De um lado, será possível para o usuário da TV aberta 
ver sua programação com alta qualidade de som e 
imagem, com mobilidade e interatividade; e, de outro, 
teremos a prestação de um serviço essencial a milhões 
de brasileiros que é a internet de alta velocidade, 
especialmente nos municípios menores ou mais 
distantes dos grandes centros.  

Esse aproveitamento das potencialidades relativos a 
utilização de nosso espectro certamente contribuirá 
para o reforço de nossa infraestrutura, colocando o 
Brasil numa posição ainda mais destacada no cenário 
internacional das telecomunicações e da radiodifusão.  

O esforço para ampliar a infraestrutura é constante. 
Nos últimos dois anos, realizamos licitações para 
direitos de exploração de satélites com grande 
sucesso. E logo teremos oferta de banda larga via 
satélite em áreas com ausência de infraestrutura 
tradicional, o que beneficiará  de moradores de zonas 
rurais ao nosso agronegócio.

Essas medidas são essenciais para atender a demanda 
crescente no tráfego de dados, impulsionado pela 
criação de aplicativos diversos e pela demanda por 
vídeos, e outros serviços. 



Outro ponto a merecer destaque no momento é o 
surgimento de aplicações inovadoras over the top, que 
provocam impactos, verdadeiras “ondas de choque”, 
nas empresas que hoje prestam serviços de voz, dados 
e TV por assinatura.

As novidades neste segmento provocam algumas 
reações e insatisfações. Do lado dos inovadores, há o 
interesse de trafegar seus dados sobre redes que, em 
regra, não lhes pertencem, oferecendo conteúdos ou 
oportunidades de comunicação a seus clientes. Do
lado da indústria de telecom, existe a preocupação 
legítima de perda de clientes e de sobrecarga dessas 
redes.

Esse cenário cria um conflito aparente. De um lado, 
temos os detentores de infraestrutura e os 
fornecedores de serviços com redes próprias; De outro, 
temos os novos agentes, responsáveis por conteúdos 
ou aplicativos que trafegam pelas redes de terceiros.

Creio que se trata de uma aparente oposição porque 
todos os agentes são essenciais sob a ótica do 
elemento mais importante: o consumidor, que exige 
redes robustas e conteúdos de qualidade.



Não podemos esquecer, ainda, que o consumidor é 
quem paga os dados trafegados. Acredito que os 
problemas existentes nessa relação estão mais ligados 
ao modelo de negócio dos próprios detentores das 
redes.

A discussão sobre eventual perda de mercado com tais 
inovações é interessante, mas não pode apontar, de 
forma alguma, para medidas que levantem barreiras à 
inovação.

Pessoalmente, acredito que interferir, no plano 
regulatório, na relação entre ofertantes de 
infraestrutura, provedores de serviços 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 e 
interesses.

O incentivo à competição é um valor que tem pautado 
as ações da Agência. Entre as medidas mais relevantes, 
temos o Plano Geral de Metas de Competição (PGMC) – 
e, dentro dele, 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 Sistema Nacional de Oferta no Atacado mereceu por 
parte da União Internacional de Telecomunicações (UIT) 
uma recomendação para que os países-membros 
buscassem adotá-lo.

E não foi só isso: trouxe para o mercado, de forma 
definitiva, o compartilhamento de infraestrutura, que é 
essencial para um aproveitamento mais eficiente dos 
recursos disponíveis.

A linha de atuação da Anatel tem sido essa: remover 
barreiras concorrenciais e incentivar a competição em 
benefício da sociedade e dos consumidores.



A análise dos dados relacionados à inflação mostra que 
houve êxito neste sentido. De setembro de 2014 a 
setembro de 2015, enquanto o IPCA acumulado 
registrou variação de 9,49%, o item “comunicação”  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 de preços adequados, a qualidade é outra 
preocupação da Anatel.

A Agência oferece hoje a sociedade e usuários 
ferramentas diversas que lhes permitam acessar e 
consultar a qualidade do serviço das operadoras de 
telefonia celular, com ranking, comparações e 
históricos dos níveis de qualidade.



A Anatel também está presente nas redes sociais e 
permanentemente divulga aos consumidores direitos 
previstos na regulamentação do setor.

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. A Anatel tem 
atuado para disseminar informações que subsidiem 
contratações conscientes.

Entendo que os maiores responsáveis por orientar o 
consumidor são os prestadores de serviços, 
especialmente no momento da oferta de seus produtos. 
Sabemos que muitas vezes as ofertas não são 
suficientemente claras para o conhecimento do cidadão 
comum e isso frequentemente provoca conflitos entre 
as partes.

As prestadoras devem fornecer as informações 
necessárias aos seus clientes, com transparência e 
clareza, também na hora da contratação. Direitos e 
deveres precisam estar muito bem definidos e 
explicitados.



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 de reduzir a quantidade de orelhões de forma 
aleatória, indiscriminada, mas de mantê-los, 
funcionando, 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 
compondo um Grupo de Trabalho coordenado pelo 
Ministério das Comunicações que tem como objetivo 
sugerir alternativas para o futuro da concessão fixa.



Sabemos todos que as telecomunicações não são 
apenas um fim, mas um meio pelo qual o País 
impulsiona todos os setores produtivos, gerando 
emprego, renda, conhecimento, tecnologia e inovação.

As telecomunicações são, sem dúvida, necessárias 
para o desenvolvimento, para a integração, para o 
exercício da cidadania e para o combate às 
desigualdades sociais.

A responsabilidade é de todos que atuam neste setor e 
portanto.

Esperamos que, com a colaboração de todos, 
possamos superar os novos desafios.

Obrigado.


