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Planejamento regulatório da Anatel para a 
ampliação do acesso à banda larga no Brasil



Embasamento jurídico

Lei Geral de Telecomunicações:
“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.”

O PERT foi elaborado de forma a atender as orientações e políticas públicas exaradas 
pelo poder executivo:

- Portaria MC nº 4.420/15 >>> Cria GT Concessões;

- Portaria MC nº 1.455/16 >>> estabelece diretrizes para a revisão do modelo de 
telecomunicações – com foco na BL;

- Decreto nº 8.776/16 >>> Programa Brasil Inteligente;

- Portaria nº 2.115/16 >>> Diretrizes para a comercialização de planos de banda 
larga.



Objetivos

• Realizar diagnóstico amplo da situação atual da Banda Larga 
no Brasil

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

• 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 para o 
mercado



Planejamento estratégico
Plano alinhado aos objetivos 
Estratégicos da Anatel:

• Promover a ampliação do acesso 
e o uso dos serviços, com 
qualidade e preços adequados

• Estimular a competição e a 
sustentabilidade do setor de 
telecomunicações

• Promover a satisfação dos 
consumidores

• Promover a disseminação de 
dados e informações setoriais

Assim como o Planejamento 
Estratégico da Anatel (PET), o PERT 
terá periodicidade decenal, com 
revisões bianuais, coincidentes 
temporalmente com os ciclos de 
elaboração dos planos táticos da 
Agência.

O próximo ciclo de elaboração do 
Plano Tático inicia-se em 2018, e 
terá vigência para o biênio 2019-
2020.

O primeiro PERT terá vigência 
sincronizada com o plano 
estratégico, finalizando em 2024.



Estrutura do Plano

• Item 1 – Introdução
• Item 2 – Contexto e importância dos serviços de 

telecomunicações
• Item 3 – Planejamento Estratégico da Anatel
• Item 4 – Portarias e diretrizes do Ministério
• Item 5 – Diagnóstico do atendimento com banda larga
• Item 6 – Questões concorrenciais
• Item 7 – Mercado potencial de banda larga
• Item 8 – Expectativas para 2030
• Item 9 – Proposta de projetos
• Item 10 – Fontes de financiamentos
• Item 11 – Conclusão



Resumo do diagnóstico
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Endereçamentos/ temas a endereçar

• 86% da população concentrada em
58% dos municípios 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% dos municípios 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 desde 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.
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• 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

Os dados do diagnóstico serão atualizados após a Consulta Pública



Atualização dos dados

http://www.anatel.gov.br/setorregulado/mapeamento-de-redes



Projetos de backhaul

Projetos 1 e 2: 100% dos municípios com backhaul em 
fibra ótica e rádio de alta capacidade
Lacunas:
• 2.345 municípios não tem fibra.
• 14% da população desatendida.
Proposta:
• 75% dos municípios com fibra ótica, atendendo 95% 

da população.
• 5% restante da população seja atendida com rádio 

IP de alta capacidade.



Projetos de backhaul

Cenário Atual Projeção



Projetos de SMP

Projetos 3 e 4: Ampliação da infraestrutura de SMP 3G 
e 4G
Lacunas:
• 2.012 distritos não sede sem ERB instalada (3,8 

milhões de pessoas)
• 4G somente municípios acima de 30 mil habitantes
Proposta:
• Instalação de ERB SMP – 3G ou superior, em todos 

os distritos não sede, ainda sem atendimento
• 4G ou superior, em todos os municípios abaixo de 

30 mil habitantes.



Iniciativas de atendimento

Programas estaduais de estímulo à cobertura 3G – edital para instalação de 
ERB SMP

Minas 
Gerais

Ceará

2014 2016



Projeto de rede de acesso

Ampliação da infraestrutura de redes de acesso local 
de alta capacidade

Lacunas:

• 2.221 Municípios com Backhaul de Fibra Ótica e 
baixa velocidade média.

Proposta:

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



Projeto de rede de acesso

Foco do projeto:
• 1- Municípios de baixa atratividade econômica e que tenha 

backhaul de alta capacidade
• 2- Áreas periféricas dos grandes centros dos maiores 

municípios



Projeto de redes públicas essenciais

Ampliação das redes de suporte a serviços públicos 
essenciais como educação, pesquisa, saúde, segurança 
pública e defesa.

Proposta:

• A ampliação das redes públicas pode gerar um 
efeito transbordamento (pelo compartilhamento 
das capacidades no mercado de varejo) e pela 
ampliação da oferta de capacidade no mercado de 
atacado.



Resumo dos projetos

1. Ampliação das redes de transporte
– Fibra ótica: para municípios que ainda não dispõem dessa 
infraestrutura
– Radio de alta capacidade: para municípios sem viabilidade 
econômica para a implantação de fibra ótica

2. Expansão das redes de acesso
– SMP: tecnologia 3G ou superior para distritos não sede e tecnologia 
4G ou superior para todos os distritos sede.
– Rede cabeada: tecnologias HFC, v-DSL e GPON nos municípios com 
transporte de fibra ótica e baixa velocidade

3. Implantação de redes públicas essenciais
– Seriam redes de comunicação para serviços públicos essenciais, tais 
como educação, pesquisa, saúde, segurança pública e defesa



Possíveis fontes de financiamento

Revisão do modelo de concessão + saldos do PGMU:
• As novas obrigações previstas são voltadas à ampliação do acesso à banda larga

Termo de Ajustamento da Conduta – TAC:

• Os compromissos adicionais dos TAC em negociação pela ANATEL são voltados à 
infraestrutura de rede de transporte (backhaul em fibra) e de acesso (3G e 4G)

Desonerações tributárias:
• Dependem de políticas específicas dos governos federal, estaduais e municipais.

Venda e renovação de Radiofrequência:

• Definição de obrigações decorrentes da autorização de uso de radiofrequências 
no SMP, para cobertura de serviços fixos e móveis

FUST:

• Necessita de alteração legal para financiar políticas públicas de banda larga



Próximos passos

• A consulta pública nº 20/2018 ficará disponível para 
contribuições até o dia 9 de agosto de 2018;

• Está em análise pelo Conselho Diretor pedido de 
prorrogação do prazo de encerramento da Consulta.

• Análise das contribuições pela área técnica;

• Encaminhamento ao Conselho Diretor para 
aprovação.



Eduardo M. C. Jacomassi

Gerente de Universalização e Ampliação do Acesso – PRUV

Superintendência de Planejamento e Regulamentação - SPR

OBRIGADO


