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PROVEDORES REGIONAIS  
& 

 MASSIFICAÇÃO DO ACESSO À INTERNET   
 

O MERCADO DE BANDA LARGA FIXA TEM APRESENTADO 
CRESCIMENTO CONSISTENTE NOS ÚLTIMOS ANOS.  

BOA PARCELA DESSA EXPANSÃO É CREDITADA A PRESTADORES 
REGIONAIS, QUE ESTÃO LEVANDO O ACESSO À INTERNET PARA 

CIDADES DE TODO O BRASIL.  

SEMINÁRIO CONECTA BRASIL 
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1. Cenário do atendimento dos Provedores Regionais no país; 

2. Diagnóstico das Redes no Brasil; 

3. Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações - PERT; 

4. Página na Internet voltada aos Provedores Regionais; 

5. Comitê dos Prestadores de Pequeno Porte. 

 



1. Cenário dos Provedores Regionais no País 

ABRIL/17: 27.304.266 acessos  

3.216.829 acessos dos provedores 
regionais  

24.087.437 acessos de grandes provedores 

12%  

Total de empresas com outorga:  8.243 
2.740 provedores enviam 

informações de acesso (SICI) 

99,45% enquadraram-se no critério de 
provedores regionais, sendo apenas 15 

provedores categorizados como grandes. 

97% possuem menos de 5.000 acessos 
 



IMPORTÂNCIA dos provedores regionais no fornecimento de SCM  
em MUNICÍPIOS DE MENOR POPULAÇÃO! 

 Do total de acessos dos Provedores Regionais, 60% estão em municípios com até 100 
mil habitantes, contra somente 15% dos acessos das grandes empresas: 

Distribuição em relação ao Total Geral 

Tamanho do 

município 

N. de 

Municípios Pop. Total 

Total de 

Acessos 

Acessos 

Pequenos 

Provedores 

Acessos 

Grandes 

Provedores % Pop. 

% 

Acessos 

% Pequeno 

Provedor 

% Grande 

Provedor 

5.000 ou menos 

habitantes 
1.237 4.192.392 186.940 81.638 105.302 2% 1% 2,5% 0,4% 

5.001 até 20.000 

habitantes 
2.572 28.079.424 1.231.135 494.552 736.583 14% 5% 15,4% 3,1% 

20.001 até 

50.000 

habitantes 

1.101 33.442.186 1.992.737 708.448 1.284.289 16% 7% 22,0% 5,3% 

50.001 até 

100.000 

habitantes 

350 24.243.824 2.047.147 573.721 1.473.426 12% 7% 17,8% 6,1% 

100.001 ou mais 

habitantes 
309 116.140.693 21.846.307 1.358.470 20.487.837 56% 80% 42,2% 85,1% 

Total Geral 5.569 206.098.519 27.304.266 3.216.829 24.087.437 100% 100% 100% 100% 
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Nos municípios SEM a presença de Backhaul de Fibra, quase 50% dos 
acessos são de PROVEDORES REGIONAIS.  
Nos municípios COM fibra, esse percentual é bem menor (10,8%). 

Do total dos acessos dos 
Provedores Regionais, 

11% estão nos munícipios 
SEM fibra, contra 1,5% 

dos acessos das grandes 
empresas. 

A presença de Provedores 
Regionais  
é maior  

nos menores municípios!  
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 58,3% dos acessos do Brasil está 
concentrado na Região Sudeste. 

 Participação de Provedores Regionais  
por Região: 
maior participação nas Regiões 

Nordeste e Sul: com 16,60% cada; 
menor participação na Região 

Centro-Oeste, com 7,50% dos 
acessos. 

 3,60% dos acessos do Brasil está na 
Região Norte. 

 Em relação ao total dos acessos dos 
Provedores Regionais, 48,60% está na 
Região Sudeste, seguido pela Região 
Sul, com 25,20%. 

 O menor percentual está na Região 
Norte, com 4,20% dos acessos. 
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Abertura por UF, considerando apenas 
municípios com menos de 100.000 habitantes: 

Percentual de participação de Pequenos Provedores 
no total de acessos de SCM por município: 
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Nos últimos 12 meses, o total de acessos tanto de grandes, quanto de pequenos provedores, vem 
se mantendo relativamente estável, com crescimento mensais abaixo de 5% => gráfico barra 

A dificuldade no envio de informações à Anatel pode ser uma explicação para a maior 
variabilidade no crescimento mensal dos pequenos provedores => gráfico linha 
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2. Diagnóstico das Redes no Brasil 
IN

FR
A

ES
TR

U
TU

R
A

 

Situação atual 
Tr

an
sp

or
te

 
A

ce
ss

o 
B

an
da

 L
ar

ga
 

Endereçamentos/ temas a endereçar 

• 86% da população, concentrada em 
58% dos municípios são atendidos com 
backhaul de fibra 
• 83% dos municípios com fibra possuem 2 

ou mais provedores de fibra  

• 54% dos municípios sem fibra estão nas 
regiões Norte e Nordeste; 
• 23% sem fibra são do Estado de Minas 

Gerais 

• 3G ainda dominante no país com 
cobertura de ~95% da população 

• 4G presente em municípios que 
representam ~72% da população 

• Editais de licitação de RF já estabelecem o 
atendimento de: 
o 3G em 100% das sedes municipais até 2019 
o 4G em todas as sedes municipais com mais de 

30.000 habitantes até 2017 

• Brasil acima da média mundial (12%) em 
relação a assinantes de BL fixa  (13%), mas 
ainda distante de países desenvolvidos (30%) 

• A principal tecnologia do SCM é xDSL com 50% 
dos acessos, sendo que acessos de fibra são 
poucos em relação ao total (6,5%) 

• 2.221 municípios com velocidade média de SCM 
até 5 Mbps.  

• Média nacional encontra-se em 14Mbps. 
• Mercado de SCM possui 5.867 empresas 

outorgadas, porém 3 grupos respondem por 83% 
dos assinantes. 

Móvel 

Fibra  
e  

Rádio 
IP 

•  13 satélites brasileiros e 33 estrangeiros 
• Capacidade satélites brasileiros 47% acima 

dos estrangeiros; 
• Capacidade total de 2015: 40.859MHz e 

capacidade em 2016: 68.124Mhz 

• Tais dados indicam que o país possui 
capacidade satelital suficiente para se 
adotar políticas públicas de incentivo à 
demanda em área remotas e de difícil 
acesso com tal tecnologia. 

Fixa 

Satélite 



Melhoria da Infraestrutura de Transporte  
100% dos municípios com Backhaul de FO ou rádio IP 

Lacunas: 

• 2.345 municípios não têm fibra: 
– norte de Minas Gerais;  

– interior do Nordeste  e; 

– região Amazônica. 

• 14% da população desatendida 

Alvo: 

• Municípios com fibra ótica, para 
atendimento de 95% da 
população 

• Demais municípios atendidos 
com rádio IP de alta capacidade 

atual 
20

22 
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Infraestrutura – Rede de Transporte 

Fonte: Empresas de Telecomunicações - 2016 

Provedores de Backhaul 
com Fibra

Municípios Percentual

0 2345 42,1%
1 539 9,7%
2 1446 26,0%
3 629 11,3%
4 359 6,4%

Mais de 5 252 4,5%
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Endereçamentos/ temas a endereçar 

• 86% da população concentrada em 
58% dos municípios são atendidos com 
backhaul de fibra 

• 83% dos municípios com fibra possuem 2 ou 
mais provedores de fibra  

• 54% dos municípios sem fibra estão nas 
regiões Norte e Nordeste; 

• 23% sem fibra são do Estado de Minas Gerais 

• 3G ainda dominante no país com 
cobertura de ~95% da população 
• 4G presente em municípios que 

representam ~72% da população 

Editais de licitação de RF já estabelecem o 
atendimento de: 
• 3G em 100% das sedes municipais até 2019 
• 4G em todas as sedes municipais com mais de 

30.000 habitantes até 2017 

• Brasil acima da média mundial (12%) em 
relação a assinantes de BL fixa  (13%), mas 
ainda distante de países desenvolvidos (30%) 

• A principal tecnologia do SCM é xDSL com 50% 
dos acessos, sendo que acessos de fibra são 
poucos em relação ao total (6,5%) 

• 2.221 municípios com velocidade média de SCM 
até 5 Mbps.  

• Média nacional encontra-se em 14Mbps. 
• Mercado de SCM possui 5.867 empresas 

outorgadas, porém 3 grupos respondem por 83% 
dos assinantes. 

Móvel 

Fibra  
e  

Rádio 
IP 

•  13 satélites brasileiros e 33 estrangeiros 
• Capacidade satélites brasileiros 47% acima 

dos estrangeiros; 
• Capacidade total de 2015: 40.859MHz e 

capacidade em 2016: 68.124Mhz 

• Tais dados indicam que o país possui 
capacidade satelital suficiente para se 
adotar políticas públicas de incentivo à 
demanda em área remotas e de difícil 
acesso com tal tecnologia. 

Fixa 

Satélite 
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Lacunas: 
• 2.012 Distritos não sede, sem ERB 

instalada (3.8 milhões de pessoas) 

• 4G somente para distritos sedes 
acima de 30 mil habitantes 

 

Alvo: 
• Instalação de ERB SMP: 3G ou 

superior, em todos os distritos não 
sede, ainda sem atendimento 

• 4G ou superior, em todos os 
municípios com menos de de 30 mil 
hab. => 4.104, ainda sem atendimento 

 

DISTRITOS NÃO SEDES SEM ERB 
INSTALADA: 

Melhoria da Infraestrutura SMP 3G e 4G 

COBERTURA MÓVEL 3G 4G

População 94,66% 72,33%

Área 27,21% 7,55%
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Exemplos de iniciativas cobertura 3G 
Programas estaduais de estímulo à cobertura 3G – edital para instalação de ERB SMP 

Minas 
Gerais 

Ceará 

2014 2016 
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Endereçamentos/ temas a endereçar 

• 86% da população concentrada em 
58% dos municípios são atendidos com 
backhaul de fibra 

• 83% dos municípios com fibra possuem 2 ou 
mais provedores de fibra  

• 54% dos municípios sem fibra estão nas 
regiões Norte e Nordeste; 

• 23% sem fibra são do Estado de Minas Gerais 

• 3G ainda dominante no país com 
cobertura de ~95% da população 

• 4G presente em municípios que 
representam ~72% da população 

• Editais de licitação de RF já estabelecem o atendimento 
de: 

• 3G em 100% das sedes municipais até 2019 
• 4G em todas as sedes municipais com mais de 30.000 

habitantes até 2017 

• Brasil acima da média mundial (12%) em 
relação a assinantes de BL fixa  (13%), mas 
ainda distante de países desenvolvidos 
(30%) 

• A principal tecnologia do SCM é xDSL com 
50% dos acessos, sendo que acessos de 
fibra são poucos em relação ao total (6,5%) 

• 2.221 municípios com velocidade média de 
SCM até 5 Mbps.  

• Média nacional encontra-se em 14Mbps. 
• Mercado de SCM possui 5.867 empresas 

outorgadas, porém 3 grupos respondem por 
83% dos assinantes. 

Móvel 

Fibra  
e  

Rádio 
IP 

•  13 satélites brasileiros e 33 estrangeiros 
• Capacidade satélites brasileiros 47% acima 

dos estrangeiros; 
• Capacidade total de 2015: 40.859MHz e 

capacidade em 2016: 68.124Mhz 

• Tais dados indicam que o país possui 
capacidade satelital suficiente para se 
adotar políticas públicas de incentivo à 
demanda em área remotas e de difícil 
acesso com tal tecnologia. 

Fixa 

Satélite 
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Lacunas: 
• 2.221 Municípios com 

Backhaul de Fibra Ótica e 
baixa velocidade média. 

 
Alvo: 
Implantação de redes de 
acesso de alta velocidade 
(GPON, VDSL) em sedes 
municipais que já disponham 
de backhaul em fibra ótica >> 
60% dos domicílios 

1- Municípios de baixa atratividade 
econômica – que tenham rede de 
transporte de alta capacidade 

2- Áreas periféricas dos grandes 
centros dos maiores municípios 

Melhoria das Redes de Acesso Local de Alta Capacidade 

2 focos: 
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Lacunas: 
• 1.032 municípios com 

backhaul com fibra e menos 
de 10% de densidade 

• Representa 21,3 milhões de 
pessoas, 6,5 milhões de 
domicílios 

Alvo: 
A - Banda larga subsidiada para 
usuários residenciais. 

B - Banda larga subsidiada para 
pequenas empresas. 

A - Subsídio mensal à prestação do 
serviço de acesso à Internet famílias 
inscritas Cadastro Único 

B - Subsídio para a conexão de peq. 
empresa ao serviço de banda larga 
(com ou sem fio) ou de link 
dedicado 

Estímulo à demanda SCM para residências carentes e 
pequenas empresas 

2 focos: 



Base jurídica: art. 22, LGT, III e IX 

“Art. 22. Compete ao Conselho Diretor: 

 

III - propor o estabelecimento e alteração das políticas governamentais de telecomunicações; 

...  

IX - aprovar os planos estruturais das redes de telecomunicações, na forma em que 
dispuser o regimento interno.” 

Com base na LGT e no Planejamento 
Estratégico da Agência, o Presidente do 

Conselho Diretor, determinou, por meio do 
Acórdão nº 4, de 09 de janeiro de 2017 (SEI 

nº 1101884), o encaminhamento ao 
Conselho Diretor do Plano Estrutural das 

Redes de Telecomunicações (PERT).  

3. Plano Estrutural de Redes de  Telecomunicações 
PERT 



Objetivos 
PERT 

• Obter clara visão das lacunas de atendimento e 
infraestrutura que impactam a expansão do serviço de 
banda larga 

• Identificar as áreas com baixa viabilidade econômica 

• Propor projetos que estimulem a construção de 
infraestrutura necessária para a expansão da banda 
larga 

• Propor a elaboração de um plano nacional que fomente  
ampliação do acesso aos serviços de banda larga 

• Apontar fontes de financiamento que possibilitem 
investimentos em áreas de pouca atratividade do 
mercado 

• Realizar diagnóstico da situação atual da Banda Larga no 
Brasil 



Projetos do PERT 
1 Backhaul em fibra ótica para 95% da população (730 municípios) 

2 Backhaul em rádio IP de alta capacidade para o restante dos 
municípios (5% da população) (1.615 municípios) 

3 3G ou superior em distritos não sede (2012 distritos mapeados) 

5 Rede de acesso em alta capacidade para 60% dos domicílios 
(2.221 municípios) 

6 Estímulo à demanda para residências carentes e 
pequenas empresas 

4 4G ou superior em sedes distritais de municípios com menos de 
30 mil habitantes 



Fontes de Financiamento 
• Revisão do modelo de concessão: 

As novas obrigações previstas são voltadas à ampliação do acesso à banda larga  

 
• Termo de Ajustamento da Conduta – TAC: 

Os compromissos adicionais dos TAC aprovados pela ANATEL são voltados à 
infraestrutura de rede de transporte (backhaul em fibra e rádio) e de acesso (FTTC) 

  
• Desonerações tributárias: 

Dependem de políticas específicas dos governos federal, estaduais e municipais. Já 
realizado em MG, CE, ES e RO. 

 
• Editais de venda Radiofrequência: 

Compromissos adicionais voltados à ampliação de cobertura dos serviços fixos e móveis. 

 
• FUST: 

Necessita de alteração legal para financiar políticas públicas de banda larga 
 

 



OPORTUNIDADES 

PROJETOS QUE VISEM 
CONSTRUÇÃO DE BACKHAUL DE 

ALTA CAPACIDADE: FIBRA OU 
RÁDIO IP 

PROJETOS QUE VISEM CONSTRUÇÃO DE 
REDES DE ACESSO DE ALTA CAPACIDADE 

Políticas Públicas  



Consulta do Backhaul de Fibra  

Com foco na expansão da banda larga fixa – 
uma das políticas públicas do setor de 
telecomunicações – a Anatel criou este 

espaço, dedicado especialmente a provedores 
regionais. 

Uma prestadora de pequeno porte pode 
influenciar positivamente o mercado onde 

se instala: ajuda na inclusão digital em 
regiões onde não atuam grandes 

prestadoras e aumenta a competição nas 
áreas onde já existe o serviço. 

Provedores regionais estabelecidos e demais 
interessados em atuar no mercado de banda larga 
fixa já podem baixar a cartilha “Como ser provedor 

de internet” e conhecer um pouco mais sobre o 
Sistema de Negociação de Ofertas de Atacado 

(SNOA) e os passos para o credenciamento nesse 
sistema. 

http://www.anatel.gov.br/Portal/documentos/sala_imprensa/17-4-2017--17h8min27s-cartilha_como_ser_provedor_internet.pdf
http://www.anatel.gov.br/Portal/documentos/sala_imprensa/17-4-2017--17h8min27s-cartilha_como_ser_provedor_internet.pdf


Resultados da consulta – Estados e Municípios 

Encaminhar informações por meio 
do e-mail: pruv@anatel.gov.br. 



5. Comitê dos Prestadores de Pequeno Porte 

OBJETIVOS 

PROPOR APRIMORAMENTO DA REGULAMENTAÇÃO 

CONSOLIDAR AS DEMANDAS DO SETOR ELABORAR ESTUDOS DIVERSOS 

PROPOR A REMOÇÃO DE BARREIRAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELAS PPP 

PROPOR AÇÕES QUE VISEM MINORAR AS DESIGUALDADES REGIONAIS  

BUSCAR SOLUÇÕES PARA A AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES PARA QUALQUER CIDADÃO BRASILEIRO, INDEPENDENTEMENTE 
DE SUA CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA E LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 
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Promover e divulgar informações relacionadas à prestação dos serviços 
por parte das Prestadoras de Pequeno Porte, ampliando o universo de 
discussão dos temas abordados e dando transparência para a sociedade 

 

iNTERAÇÃO 
Interagir com entidades envolvidas direta ou indiretamente na 
prestação dos serviços de telecomunicações 

iNFORMAÇÕES 

Identificar barreiras que estejam impedindo ou dificultando a 
atuação das Prestadoras de Pequeno Porte no País 

Acompanhar o surgimento de novas tecnologias e seus impactos na 
convergência, competição e massificação na prestação da banda larga 

Promover encontros e seminários com as Prestadoras de Pequeno 
Porte para divulgação de informações e recebimento de sugestões 
relativas ao fomento de suas atividades 

Elaborar manual com o objetivo de esclarecer os regramentos e questões 
operacionais relativas à outorga, regulamentação, direito dos usuários e 
competição para as atividades do pequeno prestador de serviços de 
telecomunicações 

5. Comitê dos Prestadores de Pequeno Porte 



OBRIGADA! 

Lucia Bardi 
Superintendente de Planejamento e Regulamentação (SPR) 

Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel 
luciabardi@anatel.gov.br  

Esse é o nosso compromisso. 

A atuação do Comitê  de Prestadores de Pequeno Porte deve estar alinhada 
com os objetivos da Agência, tendo como elemento norteador o fomento a um 

ambiente, ao mesmo tempo, atrativo, competitivo, seguro e estável  de 
prestação de serviços à sociedade. 

mailto:luciabardi@anatel.gov.br

