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BANDA LARGA COMPETITIVA

Um guia para provedores regionais acessarem o mercado de atacado
e simplificarem seus modelos de negócios

Geladeiras que mandam mensagens.
Automação de fazendas.
Pagamentos com dispositivos conectados.
Não demora muito para a Internet das Coisas surgir na sua cidade.
Os provedores regionais podem ser o elo entre as redes
e os diferentes equipamentos, viabilizando novos serviços. 
Você está preparado?

 INTERNET DAS COISAS
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1, 2 ,3 e...
INICIANDO NO MERCADO

OPORTUNIDADE

Competir é difícil né? 
Competir em condições desiguais é mais difícil ainda.
Quando você quer entrar em um mercado já consolidado, a
sensação é a de que as barreiras que precisam ser superadas
são muito complicadas...

No caso do Serviço de Comunicação Multimídia - como é chamada
a banda larga fixa -, a Anatel tem promovido esforços no sentido de
expandir para o interior do país uma infraestrutura de redes que
ainda é muito concentrada nas grandes cidades. Competir em
locais com grande demanda é um desafio permanente. Mas, e
quanto aos lugares menos populosos, onde há uma grande
demanda de pessoas querendo usar a internet e todos os serviços
e aplicativos disponíveis mundo afora? Você já pensou em operar
em mercados considerados pouco competitivos?

A Anatel procura desenvolver formas de estimular a competição
porque isso reduz preços, diminui a concentração de conexões
banda larga instaladas nos grandes centros urbanos, amplia a
infraestrutura de redes no país e aumenta a qualidade do serviço,
graças a sinais mais estáveis e velocidades maiores.
A população só tem a ganhar com a multiplicação dos provedores
regionais pelo Brasil afora e é por isso que a Agência implementa
medidas para dimimuir as barreiras que inibem a entrada de novos
competidores no mercado de telecomunicações.

Vamos a elas?

É nessa hora que
o Provedor
Regional
pode competir
com grandes
possibilidades! 

ESTÍMULOS

COMPETIÇÃO
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SNOA

SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO
DE OFERTAS DE ATACADO

Para ajudar os provedores regionais e ampliar a competição, a
Anatel criou um “supermercado virtual” - um sistema na internet
onde você encontra tudo o que precisa para incrementar ou iniciar
a prestação do seu serviço de banda larga.

Linha dedicada (EILD), compartilhamento de torres e dutos,
bitstream, backhaul... está tudo lá, e o melhor é que os preços
desses insumos são de atacado e não de varejo.

Conheça o SNOA - Sistema de Negociação de Ofertas de Atacado.
Nele, as grandes prestadoras disponibilizam elementos de rede que
compõem a infraestrutura de suporte ao serviço de banda larga.
Os provedores regionais podem, então, consultar os insumos
disponíveis no SNOA - listados em Ofertas de Referência -
e adquirir os itens de que necessitam.

As Ofertas de Referência têm seus preços homologados pela
Anatel e os contratos firmados oferecem garantias às prestadoras
credenciadas no SNOA, como proteções contra variações
repentinas de preço não estabelecidas em contrato ou contra
problemas na qualidade ou velocidade do sinal ofertado,
entre outras.

Quando um provedor regional, por exemplo, compra uma
interligação de rede de dados diretamente de uma prestadora com
poder de mercado, esse contrato fica sujeito às condições
comerciais definidas por ela própria.

Ao optar por comprar o insumo via SNOA, o provedor regional
passa a contar com:

- preços mais baixos, via Ofertas de Referência
- contrato padrão, seguindo regras e condições que foram
previamente aprovadas pela Anatel
- salvaguardas na hipótese de conflitos
- a possibilidade de contratar uma linha dedicada (Exploração
Industrial de Linha Dedicada -EILD), com características técnicas
definidas pela Anatel que permitem o transporte dos dados com
maior velocidade e menores variações de sinal, ou seja:
maior qualidade e menor preço!

BANDA LARGA

OFERTAS DE REFERÊNCIA

SNOA

OFERTA 

HOMOLO GADA
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A prestadora que se credencia no SNOA 
ganha o apoio de toda uma estrutura voltada 
para o aumento da competição nas
telecomunicações brasileiras.



 COMO ENTRAR NO SNOA?

OUTORGA Para poder explorar o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)
e se tornar um provedor de banda larga no Brasil, você precisa
obter uma autorização da Anatel. Esse processo está hoje muito
mais prático e  simples graças a um sistema chamado Mosaico.

Para ter acesso ao SNOA é preciso que o provedor regional esteja
devidamente cadastrado no site da ABR Telecom
- www.esoa.abrtelecom.com.br

A Entidade Supevisora de Ofertas de Atacado (ESOA) foi criada
com base na regulamentação de competição da Anatel para
gerenciar com independência as ofertas de produtos no Mercado
de Atacado e acompanhar as solicitações.

Preencha o formulário online no site da
ABR Telecom 

Confira os passos para acessar o SNOA:

O Mosaico é uma plataforma desenvolvida para gerir recursos de
espectro. Acessando o módulo de outorga, o provedor regional de
banda larga pode solicitar a licença para a exploração do Serviço
de Comunicação Multimídia (SCM), requisito obrigatório para o seu
funcionamento. O processo é todo on-line, com mais celeridade,
transparência e eficiência.

Mosaico

CREDENCIAMENTO

Faça o upload dos documentos
obrigatórios

Envie as cópias físicas dos documentos
para a ABR Telecom, gestora do Sistema

ABR TELECOM 
A/C: Assessoria Jurídica 
SEPS/EQ 702/902;
Conjunto B, Bloco B
- 4º Andar, Brasília - DF 
CEP - 70.390-025

E você sabe quanto custa uma licença para operar
    o serviço de banda larga fixa?
      Apenas R$ 400,00!
    Outra grande vantagem que incentiva
   os empreendedores interessados em ofertar
banda larga fixa.
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O SNOA oferece oportunidades de negócios para os mais diferentes perfis empresariais: há
possibilidades para quem deseja apenas realizar revenda de serviços de banda larga por meio de
contratação de Bitstream, por exemplo, e também para quem pretende complementar sua rede com
o aluguel de um link de EILD, alugar dutos ou torres para passagem de sua própria rede ou, ainda,
contratar troca de dados ou interligação, inclusive em Pontos de Troca de Tráfego (PTTs).
Avalie qual é o seu perfil, credencie-se e bons negócios!

ESCADA DO INVESTIMENTO
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A partir de qual degrau você deseja iniciar o seu negócio?

ACESSO LOCAL
(Full Unbundling)

REDE DE TRANSPORTE
(EILD)

INFRAESTRUTURA
PASSIVA (dutos, torres)

CONECTIVIDADE IP
(Interconexão de Dados)

REVENDA DE
CAPACIDADE

(Bitstream)



http://www.anatel.gov.br/setorregulado/provedores-regionais

snoa@anatel.gov.br


