
Conselheiro Igor Freitas permita-me fazer-lhe uma homenagem pessoal: 

Na oportunidade em que o Engº Eletrônico Igor Vilas Boas de Freitas 
deixa o cargo de Conselheiro, em razão da conclusão de seu mandato, 
é por dever de justiça que destaco o excelente trabalho que desenvolveu na 
Agência Nacional de Telecomunicações. 

O Conselheiro Igor Freitas, que desde abril de 2004 integra a carreira de 
Consultor Legislativo do Senado Federal, tendo anteriormente atuado em 
indústrias e empresas do setor de telecomunicações, é Engenheiro 
Eletrônico pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA, 1994) e Mestre 
em Economia, pela Universidade de Brasília (UNB, 2013). Possui, ainda, 
especializações em Administração de Negócios de Telecomunicações 
(IBMEC, 2001) e Direito Administrativo (UFMS, 2005). 

Em 17 de dezembro de 2013 assumiu o cargo de Conselheiro e, 
posteriormente, em 05 de setembro de 2016, o de vice-presidente do 
Conselho Diretor, exercendo suas missões com elevada competência, 
profissionalismo, organização e equilíbrio, promovendo melhorias e 
inovações nos processos finalísticos e nos projetos estratégicos da Anatel. 

De perfil discreto, dinâmico, empreendedor, inovador, criativo e 
entusiasmado, mostrou-se avesso às rotinas e aos paradigmas, buscando 
sempre na condição de conselheiro os melhores resultados para a Agência. 

Coordenou e orientou o seu gabinete e as áreas técnicas nos trabalhos de 
regulação, outorga e fiscalização das telecomunicações, tendo sempre 
como base os interesses do Brasil. 

Quanto ao processo finalístico de REGULAÇÃO, atuou de forma dinâmica, 
inovadora e proativa. Procurou manter as áreas técnicas devidamente 
informadas das suas diversas atribuições, o que contribuiu para a melhoria 
dos inúmeros processos decisórios na Anatel. 

Atualizou e revisou regulamentos, além de ter colaborado na definição de 
diretrizes referentes aos procedimentos a serem adotados pela Agência, 
com o intuito de analisar as diversas demandas da sociedade, baseando-se 
na racionalização dos processos e permitindo celeridade e probidade nas 
ações. 

No tocante ao processo finalístico de OUTORGA, comprovou ser possuidor 
de grande capacidade de trabalho e de refinada sensibilidade ao 
impulsionar e manter a confiabilidade dos sistemas, tendo ainda presidido o 
Comitê de Uso do Espectro e de Órbita, cujo objetivo primordial é 
assessorar o Conselho Diretor na tomada de decisões do uso do espectro 
de radiofrequência. 



Sendo o responsável direto pela atualização das Resoluções referentes a 
esse complexo tema, colaborou com a simplificação e desburocratização do 
atual modelo de outorgas de serviços de telecomunicações, o que refletiu 
numa maior celeridade dos procedimentos de licenciamento, permitindo a 
evolução do quadro normativo vigente em direção a um regime mais 
convergente de prestação de serviços. 

No que tange à FISCALIZAÇÃO, ressaltam-se os benefícios que foram 
implementados e que ajudaram este importante processo finalístico, entre 
eles a normatização, o redesenho, a automação e a implantação do 
processo defiscalização, com reflexos para a transparência e a 
confiabilidade dos trabalhos produzidos, inclusive com efeitos positivos na 
modernização do acompanhamento e sistematização da análise da 
prestação do serviço. 

Inteligente, e com grande capacidade de coordenação, participou do 
processo de reavaliação do modelo regulatório de prestação de serviços de 
telecomunicações, baseado nos regimes público e privado, considerando, 
entre outros aspectos, as melhores práticas internacionais sobre o tema, a 
essencialidade dos serviços, os modelos de outorga, a reversibilidade dos 
bens, a continuidade, a universalização e os regimes de definição de 
preços. Atuou, ainda, decisivamente no tema relativo aos Termos de 
Compromisso de Ajustamento de Condutas pela Agência. 

Liderou trabalhos no âmbito do planejamento estratégico, ajudando na 
implementação e consolidação do processo de gestão estratégica, o que 
envolveu medidas como o planejamento dos programas e projetos 
estratégicos, a elaboração do Plano Operacional, o desenvolvimento de 
indicadores de resultado de processos e a elaboração de Plano de 
Gerenciamento de Riscos. Conhecedor das telecomunicações e ciente de 
que os sistemas de avaliação que permitem a leniência, sem controle, 
tendem a ser ineficientes, pois, com o tempo, perdem sua capacidade de 
discriminar diferentes desempenhos, ajudou a Agência na implementação 
de procedimentos eficazes na correção de rumos e na manutenção da 
performance das redes. 

Com firme convicção da importância da manutenção do interesse público 
assegurado pela Anatel, manteve um permanente e cerrado 
acompanhamento dos processos sob sua responsabilidade, realizando 
visitas institucionais, e aperfeiçoando despachos. 

Na sua busca para a melhoria dos processos finalísticos, prosseguiu o 
Conselheiro na atualização das diretrizes para o bom andamento dos 
projetos e processos, melhorando a visualização e a compreensão das 
análises pautadas nas reuniões deliberativas do Conselho Diretor da 
Anatel. 



Devido ao seu fácil relacionamento interpessoal e ao característico espírito 
de camaradagem, conseguiu, com naturalidade e profissionalismo, uma 
salutar integração entre as atividades do seu Gabinete com os demais 
Gabinetes, Assessorias e Superintendências. 

Caro Conselheiro Igor de Freitas, a sua dedicação pela busca permanente 
da inovação, otimização e aperfeiçoamento será de fundamental 
importância para o desempenho futuro da Anatel e complementa e valoriza 
o legado daqueles que o antecederam. 

Em nome do Conselho Diretor da Anatel, agradeço-lhe pelo trabalho 
realizado e desejo que Deus continue a proteger e a iluminar os seus 
passos, com a certeza que idêntico êxito será alcançado em novas missões 
que venha a desempenhar, missões que serão tão importantes quanto 
desafiadoras, como a que aqui se encerrará no próximo dia 04 de 
novembro. 

Desejo-lhe, ainda, paz, saúde e felicidade, com votos extensivos à sua 
esposa CHRISTIANE e as suas filhas INGRID e LÍVIA. 

Muito obrigado, 

 Juarez Quadros 
 Presidente da Anatel 
 


