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MISSÃO

“

Promover o desenvolvimento das telecomunicações
no País de modo a dotá-lo de uma moderna e
eficiente infraestrutura, capaz de oferecer à
sociedade serviços adequados, diversificados e a
preços justos, em todo o território nacional.”

Mensagem DO
PRESIDENTE
O ano de 2009 caracterizou-se como um dos mais produtivos para a regulação das telecomunicações brasileiras. Sob essa
realidade e por ela motivado, oferecer este relatório à avaliação da sociedade é motivo de satisfação para o Conselho
Diretor da Anatel. Não se trata de uma relação exaustiva das realizações desenvolvidas pela Anatel neste exercício, mas
de um esforço para, entre tantas atividades promovidas com o empenho de seu quadro de servidores e de dirigentes,
ressaltar, de modo analítico e qualitativo, algumas das mais relevantes e que trouxeram maiores ganhos para os usuários
dos serviços de telecomunicações e para o setor como um todo.
Esse período caracterizou-se por ser o primeiro ano de ações desenvolvidas a partir do Plano Geral de Atualização
da Regulamentação das Telecomunicações no Brasil, o PGR. Esse instrumento, ao mesmo tempo que caracteriza o
planejamento estratégico setorial para um horizonte de até dez anos, oferece à agenda regulatória os principais atributos
da boa regulação: a previsibilidade e a segurança. Só se alcançam os avanços almejados a partir da soma desses fatores
à continuidade das regras, à observância das políticas públicas e à qualidade técnica da regulação, o que permite o
equilíbrio entre usuários, empreendedores e governo.
As ações previstas no PGR abrangem, principalmente, temas como universalização, massificação da banda larga, incentivo
à competição e ampliação dos direitos dos consumidores. Das ações de curto prazo, ou seja, daquelas previstas para
serem concluídas até o final de 2010, há 23 projetos direcionados especialmente para promover a massificação da banda
larga – demonstração inequívoca do compromisso da Anatel com a implementação dessa política pública.
O volume de trabalho do Conselho Diretor – e, consequentemente, da Agência como um todo – pode ser mensurado
pelos 1.594 processos deliberados e pelos 954 atos, 213 portarias e 2.627 despachos publicados no exercício. Em 2009,
foram aprovados dez novos regulamentos e, mais do que isso, outros tantos instrumentos regulatórios encontravamse, ao final do ano, em avançado estágio de desenvolvimento – entre eles, a terceira edição do Plano Geral de Metas
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para a Universalização, o novo Plano Geral de Metas de
Qualidade do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC)
para 2011-2015 e a revisão dos contratos de concessão
do STFC para o mesmo período.

Virtual (MVNO), a ser aprovado ainda em 2010, que
deverá ampliar a oferta de telefonia móvel, aumentar a
competição no mercado e, consequentemente, reduzir
os preços aos consumidores dos serviços.

Como resultado de esforço conjunto entre a Anatel
e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), foi
aprovado o Regulamento sobre Condições de Uso de
Radiofrequências por Sistemas de Banda Larga por meio
de Redes de Energia Elétrica (BPL), iniciativa há muito
esperada, que deve ampliar a oferta dos serviços de
telecomunicações.

Em 2009, foram retomadas as atividades do Comitê de
Defesa dos Usuários de Serviços de Telecomunicações
(Cdust) que, com a Ouvidoria e o Conselho Consultivo,
configuram a participação da sociedade na Agência.

É fundamental lembrar que cada um desses documentos
foi amplamente discutido com a sociedade, por meio
de consultas e audiências públicas. Ao dar ampla
publicidade às novas regulamentações e debatê-las de
forma transparente com todos os segmentos envolvidos,
o processo decisório da Agência ganha ainda mais
legitimidade.
Os intensos trabalhos das áreas técnicas da Anatel e
as decisões tomadas pelo Conselho Diretor em 2009
permitirão, no ano seguinte, a continuidade acelerada
do processo de elaboração dos diversos instrumentos
regulatórios previstos no PGR. Além disso, deverá ser
realizada em 2010 a licitação da banda H – cujo edital foi
submetido à consulta pública no final deste exercício e
que seguirá o modelo adotado no leilão de 3G realizado
em 2007, no qual o vencedor leva tanto as áreas de
maior interesse econômico, quanto aquelas de relevância
social.
No mesmo estágio – ou seja, submetido à consulta
pública – encontra-se o Regulamento sobre Exploração
de Serviço Móvel Pessoal (SMP) por meio de Rede
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Fiscalizar é uma das principais atividades regulatórias,
além de regulamentar e outorgar, pois permite a
identificação dos descumprimentos da regulamentação
vigente. Em 2009, a Agência realizou mais de 150 mil
ações de fiscalização e mais da metade das horas
destinadas a esse trabalho foi aplicada em atividades
com impacto direto sobre a defesa dos direitos dos
usuários de serviços de telecomunicações. Salienta-se
que as demandas da sociedade registradas por meio dos
diversos canais de atendimento da Anatel são também
consideradas na orientação das atividades de fiscalização.
Com a mesma importância, foram executadas ações de
fiscalização tributária e de controle patrimonial como
forma de preservar a capacidade da prestação do serviço
pelas empresas.
A relevância das ações da Anatel também pode ser
verificada através dos impactos positivos do trabalho
da Agência na oferta e no aprimoramento dos serviços
de telecomunicações destinados à população. A
portabilidade numérica, direito dos usuários criado
em 2008, teve sua plena implementação neste ano. A
portabilidade alcançou 3,3 milhões de assinantes que
optaram por mudar de prestadora em 2009, mais de 70%
deles usuários da telefonia móvel. Um claro incentivo à
competição, com ganhos nítidos no que se refere ao

atendimento e à qualidade dos serviços. Além disso,
merecem realce as atividades de certificação, em que a
Agência superou em mais de 30% a meta de produtos
de telecomunicações homologados – garantindo aos
usuários segurança e qualidade dos equipamentos
adquiridos.
O Plano de Metas para a Universalização do Serviço
Telefônico Fixo Comutado em Instituições de Assistência
às Pessoas Portadoras de Deficiência Auditiva (PMU I)
beneficiou, até 2009, 92 entidades assistenciais. Com o
PMU II – que permitirá o uso do Fundo de Universalização
dos Serviços de Telecomunicações (Fust) para
atendimento a localidades com menos de cem habitantes
e será submetido ao Conselho Consultivo em 2010 –, a
estimativa da Anatel é que 8.760 localidades passem a
contar com os benefícios da telefonia fixa, possibilitando
a inclusão social e o desenvolvimento econômico. Com
esse mesmo foco, o novo Plano Geral de Metas para
a Universalização (PGMU III), que entrará em vigor em
2011, prevê o atendimento obrigatório, com quase 110
mil orelhões, a comunidades quilombolas, postos das
polícias rodoviárias federal e estaduais, escolas rurais,
assentamentos, postos de saúde, aldeias indígenas,
aeródromos públicos, unidades de conservação de uso
sustentável e organizações militares.
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Para alcançar seus objetivos, a Anatel contou com
reforço em seus recursos humanos. Em 2009, a Agência
realizou seu terceiro concurso público – quase 100 mil
candidatos para as 247 vagas de níveis médio e superior.
A capacitação e a qualificação técnica dos servidores
são reflexo do compromisso da Agência com o futuro.
Ao qualificar seu quadro de colaboradores, a Anatel
trabalha, no presente, para que as telecomunicações do
Brasil prossigam sua auspiciosa jornada.
Ante os acelerados avanços tecnológicos no campo
das telecomunicações e o respectivo planejamento da
evolução regulatória, o momento presente configura-se
promissor para a continuidade do êxito dos resultados
alcançados pela Agência ao longo da década e, em
especial, durante o ano de 2009. Para a Anatel, submeter
esses resultados à apreciação da sociedade, por meio
deste relatório, é uma obrigação legal que se cumpre
com orgulho.

Brasília, 31 de dezembro de 2009
Embaixador Ronaldo Mota Sardenberg,
Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações

PERFIL INSTITUCIONAL

PERFIL INSTITUCIONAL

Perfil Institucional
Regular, outorgar e fiscalizar. Assim podem ser
resumidas as principais atribuições da Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel), desenvolvidas para
cumprir a missão de “promover o desenvolvimento das
telecomunicações do País de modo a dotá-lo de uma
moderna e eficiente infraestrutura de telecomunicações,
capaz de oferecer à sociedade serviços adequados,
diversificados e a preços justos, em todo o território
nacional”.
Criada pela Lei 9.472, de 16 de julho de 1997 – mais
conhecida como Lei Geral de Telecomunicações (LGT) –,
a Anatel foi a primeira agência reguladora instalada no
Brasil, em 5 de novembro daquele mesmo ano.
A criação da Anatel fez parte do processo de
reformulação das telecomunicações brasileiras iniciado
com a promulgação da Emenda Constitucional 8/1995,
que eliminou a exclusividade na exploração dos serviços
públicos a empresas sob controle acionário estatal,
permitindo a privatização e introduzindo o regime de
competição. O Estado passava da função de provedor
direto para a de regulador dos serviços.
Autarquia especial administrativamente independente
e financeiramente autônoma, a Anatel é vinculada ao
Ministério das Comunicações e tem como principais
competências:
•• implementar, em sua esfera de atribuições, a
política nacional de telecomunicações;
•• representar o Brasil nos organismos internacionais
de telecomunicações, sob a coordenação do Poder
Executivo;
•• expedir normas quanto à outorga, à prestação e à
fruição dos serviços de telecomunicações;
•• administrar o espectro de radiofrequências e o uso
de órbitas, expedindo as respectivas normas;
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•• expedir normas e padrões a serem cumpridos pelas
prestadoras de serviços de telecomunicações quanto
aos equipamentos que utilizarem;
•• expedir ou reconhecer a certificação de produtos,
observados os padrões e as normas por ela
estabelecidos;
•• deliberar, na esfera administrativa, quanto à
interpretação da legislação de telecomunicações e
sobre os casos omissos;
•• reprimir infrações dos direitos dos usuários; e
•• exercer, relativamente às telecomunicações, as
competências legais em matéria de controle, de
prevenção e de repressão das infrações da ordem
econômica, ressalvadas as pertencentes ao Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Estrutura organizacional
O órgão máximo da Anatel é o Conselho Diretor. Cada
um dos cinco conselheiros vota com independência,
fundamentando seu voto. As decisões são tomadas
em reuniões, sessões ou circuitos deliberativos
(procedimento de coleta de votos sem a necessidade de
reunião presencial), por maioria absoluta.
Os conselheiros – brasileiros de reputação ilibada,
formação universitária e elevado conceito no campo de
sua especialidade, escolhidos pelo Presidente da República
e nomeados após aprovação pelo Senado Federal – têm
mandato fixo, de cinco anos, e estabilidade.
O presidente do Conselho exerce também a função de
presidente-executivo da Agência e conta com oito órgãos
de assessoramento, conforme o organograma a seguir.
As atividades da Anatel são conduzidas, ainda, por seis
superintendências. Ao superintendente-executivo cabe
orientar e coordenar o alinhamento das ações e das
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Conselho Consultivo

Conselho Diretor
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Presidência
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Executivo

Superintendência
de Serviços
Públicos
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atividades das superintendências com os objetivos e a
missão da Agência.

•• dois representantes do Senado Federal,

A estrutura da Anatel conta, também, com uma
Ouvidoria e um Conselho Consultivo, órgão de
participação institucionalizada da sociedade na Agência.
Os 12 membros do Conselho Consultivo, designados
por decreto do Presidente da República, não são
remunerados e têm mandato de três anos, vedada a
recondução. Anualmente, o colegiado é renovado em um
terço. Integram o Conselho Consultivo:

•• dois representantes do Poder Executivo,
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•• dois representantes da Câmara dos Deputados,

•• dois representantes de entidades de classe das
prestadoras de serviços de telecomunicações,
•• dois representantes de entidades representativas
dos usuários e
•• dois representantes de entidades representativas
da sociedade.

O ouvidor – nomeado pelo Presidente da República para
mandato de dois anos, admitida uma recondução – atua
com independência, não tendo vinculação hierárquica
com o Conselho Diretor ou seus integrantes. Ao ouvidor,
é permitido o acesso a todos os assuntos da Agência e o
direito de assistir às sessões e às reuniões do Conselho
Diretor. A Ouvidoria tem como principal atribuição
produzir, semestralmente ou quando julgar oportuno,
apreciações críticas sobre a atuação da Agência –
posteriormente encaminhadas ao Conselho Diretor, ao

14

Relatório Anual 2009 – Anatel

Conselho Consultivo, ao Ministério das Comunicações,
a outros órgãos do Poder Executivo e ao Congresso
Nacional.
Com sede em Brasília, a Anatel conta com representações
em todas as capitais brasileiras. Por meio dos escritórios
regionais e das unidades operacionais, a Agência realiza
as atividades de fiscalização e mantém contato mais
próximo com a sociedade e com as instituições locais.

DESEMPENHO DA ANATEL

DESEMPENHO DA ANATEL

Desempenho da Anatel
Em atendimento ao inciso XXVIII do artigo 19 da Lei Geral de Telecomunicações (Lei 9.472/1997), o Relatório
Anual da Anatel destaca o cumprimento das políticas públicas do setor, estabelecidas pelo Ministério das Comunicações. Em 2009, em atenção à Portaria 178/2008 do
Ministério das Comunicações, que definiu a política de
telecomunicações, a Agência empreendeu esforços para:
1. ampliar a oferta de serviços para o acesso à internet por meio de banda larga;
2. reduzir as barreiras ao acesso e ao uso dos serviços
de telecomunicações para as classes de menor renda;
3. assegurar a proteção e a defesa dos direitos dos
usuários dos serviços de telecomunicações;
4. propiciar a diversificação na oferta de serviços de
telecomunicações, com a ampliação do processo de
convergência e de disponibilidade de aplicações multimídia;
5. ampliar a oferta de todos os serviços de telecomunicações de interesse coletivo, nas diversas regiões do
País;
6. ampliar a abrangência e a capacidade das redes de
suporte ao acesso de serviços em banda larga;
7. ampliar a oferta de acesso do usuário aos serviços
em banda larga por meio de múltiplas redes e serviços;
8. ampliar o acesso aos serviços de telecomunicações
em áreas rurais, assegurando oferta específica para
esse segmento de mercado, nas diversas regiões do
País;
9. assegurar a competição e a concorrência na exploração de serviços, de modo a proporcionar os benefícios aos usuários em termos de preço e qualidade;
10. implantar Plano de Numeração para os serviços
de telecomunicações, quando aplicável;
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11. criar ambiente favorável ao surgimento e fortalecimento de novos prestadores de serviços de telecomunicações de pequeno e médio portes;
12. estabelecer modelo de competição que favoreça
o compartilhamento de redes, entre diferentes serviços e prestadoras, bem como a multiplicidade de opções de acesso para o usuário; e
13. promover o desenvolvimento e a produção de
bens e serviços de telecomunicações no País.
Em consonância com as políticas públicas de telecomunicações, as ações da Anatel, em 2009, passaram a ser
desenvolvidas com foco no Plano Geral de Atualização da
Regulamentação das Telecomunicações no Brasil (PGR),
planejamento estratégico que tem como objetivo conferir transparência e previsibilidade à regulação do setor de
telecomunicações brasileiro. Aprovado pela Agência por
meio da Resolução 516/2008, o Plano estabelece ações
de curto (até dois anos), médio (até cinco anos) e longo
prazos (até dez anos) e tem como princípios:
•• a aceleração do desenvolvimento econômico e social e da redução das desigualdades regionais;
•• a ampliação da oferta e do uso de serviços e das
redes de telecomunicações em todo o território brasileiro;
•• o incentivo aos modelos de negócios sustentáveis
para o setor;
•• o estímulo à competição e a garantia à liberdade
de escolha dos usuários;
•• a geração de oportunidades de desenvolvimento
industrial e tecnológico, com criação de empregos no
setor; e
•• a otimização e o fortalecimento do papel regulador do Estado.

Com a implementação do PGR, espera-se alcançar resultados como a massificação da banda larga; a ampliação
do atendimento das áreas rurais e de segmentos populacionais de baixa renda; a melhoria do nível da qualidade percebida pelos usuários; a manutenção de níveis
adequados de competição; e a evolução da indústria e
tecnologias nacionais.
São detalhados a seguir as principais iniciativas e resultados da Anatel ao longo de 2009.

Estímulo ao acesso aos serviços de
telecomunicações

2009, 22% das prefeituras haviam cadastrado informações sobre os municípios.
Além disso, foram identificados e georreferenciados todos os telefones de uso público em funcionamento no
Brasil – dado fundamental para a análise do nível de
atendimento do serviço. Também foram mapeadas aldeias indígenas, escolas rurais e outros estabelecimentos
públicos que deverão ser atendidos em cumprimento ao
próximo PGMU. A qualidade desse banco de dados permitiu que a Agência, em seus estudos para o novo Plano,
definisse quantos Telefones de Uso Público (TUPs) – mais
comumente conhecidos como orelhões – deverão ser instalados no País.

• Universalização da telefonia fixa
Em 2009, a Anatel submeteu a consulta pública a minuta da terceira edição do Plano Geral de Metas para a
Universalização (PGMU III), que vigorará de 2011 a 2015.
As contribuições da sociedade foram feitas também por
meio de seis audiências públicas realizadas em Brasília,
Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis e Salvador.
Os estudos para a elaboração do novo Plano tiveram início em 2007, com a criação de um grupo de trabalho responsável por avaliar as demandas a serem atendidas, que
são continuamente identificadas pela Anatel em reuniões
com representantes de estados e municípios ou por meio
de correspondências enviadas à Agência.
A fim de melhor conhecer as necessidades de acesso à telefonia no Brasil, a Anatel mantém um sistema interativo
em sua página na internet para que prefeituras de todo
o País cadastrem e atualizem informações sobre localidades e dados populacionais, permitindo maior controle
e fiscalização das metas já estabelecidas. Até o final de
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Entenda melhor
Obrigação imposta às concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), a universalização é o direito de acesso à telefonia fixa a
qualquer interessado no serviço, independentemente de sua localização e condição socioeconômica.
O Plano Geral de Metas para a Universalização
define metas de disponibilidade de acessos telefônicos de uso coletivo e individual e de atendimento a pessoas com deficiências, a instituições de caráter público ou social, a áreas rurais
e a regiões remotas. Revisado periodicamente,
o Plano é elaborado pela Anatel e aprovado por
decreto da Presidência da República.

O PGMU III prevê o atendimento obrigatório, com a instalação de quase 110 mil TUPs, a:
•• 824 comunidades quilombolas,
•• 1.894 postos das polícias rodoviárias federal e estaduais,
•• 82.301 escolas rurais,
•• 7.945 assentamentos,
•• 10.989 postos de saúde,
•• 2.224 aldeias indígenas,
•• 741 aeródromos públicos,
•• 300 unidades de conservação de uso sustentável e

O novo Regulamento define regras e prazos para a prospecção de localidades e para o planejamento de atendimento pelo STFC, além de estabelecer a forma como a
concessionária deverá prestar informações à Anatel. As
concessionárias devem encaminhar à Agência, periodicamente, o levantamento populacional das localidades e a
verificação do enquadramento nos critérios previstos no
PGMU, além de fornecer informações sobre o progressivo atendimento das metas de universalização.
Outra obrigação definida no Regulamento trata da divulgação de informações sobre as metas de universalização
por meio de rádio, televisão e internet, ampliando o conhecimento da sociedade sobre seus direitos e, consequentemente, a possibilidade de controle em relação ao
seu atendimento.

•• 1.620 organizações militares.

Planos de Metas para a Universalização
Outra mudança da nova proposta em relação ao PGMU
atualmente em vigor é a adequação da densidade de
telefones públicos: em vez de seis orelhões para cada
mil habitantes, por setor do Plano Geral de Outorgas,
o PGMU III propõe que as concessionárias mantenham
4,5 telefones públicos por mil habitantes, por município.
Essa modificação tem como objetivo melhorar a distribuição geográfica e quantitativa dos orelhões, de modo
a atender quem mais precisa do serviço. Permanece inalterada a meta de disponibilidade de um orelhão a, no
máximo, 300 metros de distância de qualquer ponto da
localidade.

Acompanhamento e Controle
Além de propor as novas metas de universalização da
telefonia fixa, a Anatel elaborou, em 2009, regras para
que a sociedade possa acompanhar e exercer maior controle sobre o cumprimento dessas obrigações por parte
das concessionárias. Desenvolvido com esse objetivo, o
Regulamento de Acompanhamento e Controle das Obrigações de Universalização entrou em vigor no exercício.
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A exemplo do PGMU, o segundo Plano de Metas para
a Universalização (PMU II) também é resultado do melhor conhecimento das diferenças regionais do País e de
mudanças no processo de acompanhamento e controle
desenvolvido pela Anatel.
Em 2009, a Agência concluiu a proposta de novo PMU,
que permitirá o uso de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) para a instalação de orelhões em localidades com menos de cem
habitantes – hoje o Plano Geral de Metas para a Universalização obriga o atendimento de localidades com mais
de cem habitantes. A estimativa da Anatel é que 8.760
localidades sejam atendidas com o novo PMU.
A instalação de orelhões em localidades com menos de
cem habitantes tem como objetivo beneficiar a população e possibilitar a inclusão e o desenvolvimento socioeconômico, fundamentais no processo de redução das
desigualdades sociais, regionais e econômicas no Brasil.

O novo PMU foi aprovado pelo Conselho Diretor em outubro de 2009 e será apreciado pelo Conselho Consultivo no início de 2010, para posterior encaminhamento
ao Ministério das Comunicações e, então, à Presidência
da República para aprovação e publicação de decreto. As
concessionárias terão prazo de três anos para instalar os
telefones públicos nas localidades beneficiadas, cabendo
à Anatel fiscalizar o cumprimento dessa obrigação.

PMU I beneficia pessoas com
deficiências auditivas
O Plano de Metas para a Universalização
do Serviço Telefônico Fixo Comutado em
Instituições de Assistência às Pessoas Portadoras de Deficiência Auditiva (PMU I) foi
implementado em 2007, após a assinatura
do Decreto 6.039/2007. O Plano possibilita
o atendimento a instituições de assistência
com o fornecimento de acessos individuais;
o pagamento mensal da assinatura básica; e
o fornecimento, a instalação e a manutenção
de equipamentos que permitem a comunicação de pessoas com deficiência auditiva.
Até 2009, 92 entidades haviam sido beneficiadas pelo PMU I. Novas instituições podem aderir ao Plano, desde que
devidamente cadastradas na Subcoordenadoria Nacional para a Integração das Pessoas
Portadoras de Deficiência (Corde), órgão vinculado à Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República.
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• Ampliação do acesso à banda larga
Por meio do Decreto 6.424/2008, o Poder Executivo alterou o atual Plano Geral de Metas para a Universalização,
substituindo a obrigação de instalação de Postos de Serviços de Telecomunicações (PSTs) urbanos pela de implementação de backhaul (infraestrutura de rede de suporte
do STFC para conexão em banda larga, interligando as
redes de acesso ao backbone da operadora). Permaneceram inalteradas as metas de instalação de PSTs na zona
rural. Pelas regras estabelecidas no Decreto, até o final de
2010, as sedes de todos os municípios brasileiros deverão
estar atendidas por backhaul.
Antes do Decreto, pouco mais de dois mil municípios
brasileiros contavam com banda larga; no final de 2009,
88% eram atendidos por backhaul, segundo informações
prestadas pelas concessionárias – a serem fiscalizadas
pela Anatel em 2010.
Além disso, 43,2 mil escolas públicas urbanas foram atendidas até dezembro de 2009 pelo projeto Banda Larga
nas Escolas, o que representa 66,6% das 64,9 mil instituições de ensino abrangidas. Resultado de um trabalho
de acompanhamento conjunto dos ministérios da Educação, das Comunicações e do Planejamento, da Casa Civil,
da Presidência da República e da Anatel – responsável
pela fiscalização do cumprimento das obrigações das autorizadas do Serviço de Comunicação Multimídia envolvidas –, o projeto tem o objetivo de levar, gratuitamente,
até o final de 2025, o acesso à internet em banda larga às
escolas públicas urbanas de ensino básico de todo o País.
Apenas em 2009, 25,3 mil escolas foram conectadas; até
o final de 2010, cerca de 45 milhões de estudantes serão
beneficiados pelo projeto.
No segundo semestre de 2009, o Governo Federal iniciou
o desenvolvimento de um Plano Nacional de Banda Larga
(PNBL), com o objetivo de massificar o acesso à banda
larga no Brasil. Diversos órgãos foram chamados a apor-

Banda larga chega a Boa Vista
Em dezembro de 2008, a Anatel concedeu anuência prévia para a aquisição da Brasil Telecom pela
Oi. Em observância ao princípio do maior benefício ao usuário e ao interesse social e econômico do
País, foram impostos à empresa, por meio do Ato
7.828/2008, vários condicionamentos, acompanhados ao longo de 2009.
Entre as contrapartidas à sociedade, estava a interligação, por meio de fibra ótica, da capital de Roraima, Boa Vista, à infraestrutura de telecomunicações. A comercialização do serviço de banda larga
no município teve início em setembro de 2009.
Logo após a empresa ter comunicado o atendimento do condicionamento, a Anatel iniciou atividades
de fiscalização da instalação da fibra ótica e do funcionamento dos sistemas necessários à prestação
do serviço.
O mesmo procedimento tem sido adotado em relação a outros condicionamentos que a Oi informou
ter cumprido, como a comercialização, na Região I,
de cartões indutivos com o valor monetário impresso, evitando a revenda com valor acima do permitido; e acesso à internet comutada em municípios
que ainda não contavam com o serviço, conforme
cronograma estabelecido no Ato.
A implementação dos demais condicionamentos
tem sido submetida à apreciação do Conselho Diretor da Anatel e está sujeita ao acompanhamento
da Agência.

tar contribuições ao projeto, entre eles a Anatel, que ofereceu propostas sobre aspectos ligados a infraestrutura e
regulação. O projeto permitirá ampliar o acesso de toda a
população, principalmente as camadas de menor renda,
aos serviços de internet em banda larga.

Internet pela tomada
Também com foco na ampliação do acesso à internet,
a Anatel aprovou, no exercício, o Regulamento sobre
Condições de Uso de Radiofrequências por Sistemas de
Banda Larga por meio de Redes de Energia Elétrica (BPL),
mais uma alternativa para o mercado, com forte potencial para ampliar a oferta de serviços em banda larga, devido à capilaridade da rede elétrica. Nesse Regulamento,
a Anatel estabelece critérios e parâmetros técnicos que
permitem o uso dessa tecnologia de forma harmônica
com aplicações de radiocomunicações.
Embora a tecnologia BPL (mais conhecida como PLC, do
inglês Power Line Communication) não seja nova – visto
que é usada há bastante tempo no sistema de energia
para envio de pequenos alertas (PLC em banda estreita)
–, apenas recentemente passou-se a contar com a possibilidade de usar a rede de energia para aplicações em
banda larga. A Anatel acompanhou, desde 2005, os testes-piloto dessa facilidade em várias capitais, verificando
a viabilidade tecnológica e a possibilidade de convivência
com outros sistemas de telecomunicações.
A regulamentação do PLC demandou importante interlocução com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel),
devido à necessidade de regulamentação complementar
sobre o uso da infraestrutura de energia elétrica.
Os equipamentos que compõem o sistema BPL devem
possuir certificação homologada ou aceita pela Anatel,
de acordo com a regulamentação vigente, e atender às
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normas cabíveis referentes ao sistema elétrico, expedidas
pela Aneel. Ao final de 2009, várias empresas de energia
já dispunham de autorização para prestar o Serviço de
Comunicação Multimídia via BPL.

• Massificação da telefonia móvel
Os resultados do leilão das faixas de terceira geração do
Serviço Móvel Pessoal (3G), realizado no final de 2007,
começaram a ser percebidos pela sociedade em 2009,
com a chegada da telefonia móvel a municípios que, até
então, não eram atendidos. Os 1.836 municípios que não
contavam com o serviço terminarão de ser conectados
até abril de 2010, beneficiando cerca de 17 milhões de
pessoas.
Ao final de 2009, todas as prestadoras haviam cumprido
as metas relativas ao exercício e iniciado o atendimento
das metas de 2010, conforme a tabela a seguir.
Total de
municípios/
prestadora

Municípios
atendidos
em 2009

Meta
para 2010

Municípios
antecipados
de 2010

% atendidos

Municípios
previstos
para 2010

Claro

459

230

229

41

271

59,04%

188

Oi

459

230

229

41

231

50,33%

228

Tim

460

231

229

1

232

50,43%

228

Vivo

458

229

229

74

303

66,16%

155

1.836

920

916

117

1.037

56,48%

799

Brasil

A Região Sudeste, que possuía apenas cinco municípios
sem o Serviço Móvel Pessoal, já está integralmente atendida. No Sul, 75% dos 385 municípios que não contavam com o serviço estavam atendidos ao final de 2009.
No Nordeste, onde mais de mil municípios não contavam com o serviço, o índice de atendimento, em 2009,
chegou a 52% – mesmo percentual registrado no Centro-Oeste. A Região Norte tinha, até o final de 2009, o
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menor percentual de atendimento: 45%, o que pode ser
justificado pelas dificuldades de acesso. O gráfico abaixo
mostra o atendimento a cada região do País e o número
de municípios a serem atendidos em 2010.

ATENDIMENTO SMP
1.054

549

505
385
288

260
135 125

132
60

72

Norte

5

Nordeste

Municípios sem atendimento
em 2007

Centro-Oeste
Municípios atendidos
até 2009

Para o atendimento com serviço de banda larga móvel,
foram estabelecidas, no edital do leilão, as seguintes metas:
•• em até dois anos: todas as capitais dos estados,
o Distrito Federal e as cidades com mais de 500 mil
habitantes devem ter cobertura total (por definição,
80% da área urbana);
•• em até quatro anos: todos os municípios com mais
de 200 mil habitantes devem estar cobertos;
•• em até cinco anos: 50% dos municípios com população entre 30 mil e 100 mil habitantes e 100% dos
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97

Sul

5

0

Sudeste
Municípios a serem atendidos
até 2010

municípios acima dessa faixa estarão aptos a usar esses serviços; e
•• em até oito anos: pelo menos 60% dos municípios
com menos de 30 mil habitantes terão a tecnologia
disponível.
Até 2016, cerca de 3,8 mil municípios brasileiros serão
atendidos com os serviços de banda larga sem fio. Até o
final de 2009, segundo dados apresentados pelas operadoras e passíveis de fiscalização da Anatel, 396 municípios haviam sido conectados com a infraestrutura para
oferta de serviços em banda larga, adiantando metas

previstas para serem cumpridas até abril de 2010, 2011,
2012 e 2013.

Atendimento antecipado com as subfaixas do 3G
População
Até 30 mil habitantes
Entre 30 mil e
100 mil habitantes
Entre 100 mil e
200 mil habitantes
Entre 200 mil e
500 mil habitantes
Capitais e municípios
com mais de 500 mil
habitantes
Total

Municípios
12

Meta
Abril de 2011 e 2013

171

Abril de 2013

94

Abril de 2013

76

Abril de 2012

43

Abril de 2010

Quanto à digitalização dos serviços de radiodifusão sonora, a Agência acompanhou, em 2009, os testes realizados com o Sistema IBOC AM e FM de Rádio Digital nas
cidades de São Paulo/SP, Ribeirão Preto/SP e Belo Horizonte/MG. Além disso, a Anatel verificou a ativação e o
funcionamento de uma estação experimental do Serviço
de Radiodifusão Comunitária instalada em Cordeirópolis/
SP. Essas atividades visaram a coleta dos subsídios necessários para a futura atualização da regulamentação
técnica desses serviços.

396

Implantação de TV e rádio digitais
Em 2009, foi iniciada a interiorização do sinal da TV Digital, como parte do processo de implementação da TV
Digital no Brasil. Tiveram início as transmissões nas cidades de Vitória/ES e Aracaju/SE e nas regiões interioranas
do Paraná, de Minas Gerais e de Santa Catarina. Ao final
do ano, o serviço de TV Digital Terrestre estava presente
em 26 cidades brasileiras, alcançando mais de 60 milhões
de pessoas.
A Anatel já incluiu no Plano Básico de Televisão Digital a
distribuição de 2,7 mil canais para uso como pares digitais em estações existentes nas regiões mais populosas
do País, onde o espectro radioelétrico tem sua ocupação
praticamente esgotada. Outras 3,3 mil estações em funcionamento devem ter o canal digital indicado nos próximos dois anos. A designação de um par digital para cada
canal analógico é fundamental para permitir a transição
entre as duas tecnologias, que deverá ser concluída até
2016.
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Entenda melhor
Cabe à Anatel revisar o Plano Básico de Distribuição e Canais de TV Digital e, assim, viabilizar
tecnicamente a consignação, pelo Ministério das
Comunicações, de um canal digital para cada canal analógico já outorgado.
O planejamento da canalização visa à promoção
do uso racional do espectro de radiofrequências
e é realizado não só para a televisão digital, mas
para todos os serviços de radiodifusão sonora, de
sons e imagens e de seus serviços ancilares e auxiliares.
Ao longo de 2009, foram analisados pela Anatel
273 processos de alteração de planos básicos de
serviços de radiodifusão e publicadas 22 consultas públicas, contendo 760 propostas de alteração de planos básicos, que resultaram em 731
alterações. Além disso, foram expedidos 911 atos
de autorização de uso de radiofrequências para
os serviços de radiodifusão.

Ampliação da oferta de serviços de
telecomunicações
• Aumento da competição
Em sua função de organizar a prestação dos serviços de
telecomunicações no Brasil, a Agência atua no sentido
de garantir o bom funcionamento das redes e a melhor
utilização dos recursos de órbita e espectro de radiofrequência. Nesse sentido, foram realizados esforços para
garantir condições adequadas de competição na oferta
dos serviços de telecomunicações.
No exercício, tiveram início os trabalhos para a elaboração do Plano Geral de Metas de Competição (PGMC),
conforme previsto entre as metas de curto prazo do PGR.
Esse instrumento contempla, entre suas diretrizes principais, a definição dos mercados relevantes e, em cada um
deles, a identificação dos grupos econômicos detentores
de Poder de Mercado Significativo para, com base nesse
diagnóstico, estabelecer as assimetrias regulatórias necessárias à intensificação da competição. Com foco na
oferta de serviços tanto no atacado quanto no varejo,
o Plano permitirá tratar questões como acesso a redes e
interconexão, buscando como resultados para o usuário
a redução de preços e o aumento de qualidade decorrentes da competição. Antes de ser aprovado, o Plano passará por amplo processo de discussão com a sociedade,
por meio de consulta e audiências públicas.

Novas licitações
Com o objetivo de massificar a oferta do serviço, especialmente em banda larga, em 2009 a Anatel apresentou
à sociedade, por meio da Consulta Pública 51, proposta de edital de licitação para expedição de autorizações
para uso de radiofrequências para exploração do Serviço
Móvel Pessoal na banda H em lotes de 10 MHz + 10 MHz
e 5 MHz + 5 MHz.
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O edital foi elaborado de modo a intensificar a competição, com a entrada de uma quinta empresa no mercado
de telefonia móvel, ou permitir o aumento da capacidade
das operadoras atuais. O documento prevê, ainda, obrigações a serem cumpridas pelas proponentes vencedoras
como contrapartida à redução dos preços mínimos. Esses compromissos de abrangência seguem bem-sucedido
modelo aplicado pela Anatel em licitações anteriores e
respondem à crescente demanda da população por acesso aos serviços móveis.
Da mesma forma, metas de abrangência garantem que
as empresas que adquirirem a prerrogativa de atuar em
um grande centro – região metropolitana de São Paulo
ou o interior do Estado – atendam também a áreas menos atrativas – Região Norte do País ou Região Nordeste,
respectivamente.

Novos modelos de prestação de serviço

Aumento da capacidade de satélites

Outra iniciativa da Anatel que visa a expandir a oferta da
telefonia móvel foi a elaboração do Regulamento sobre
Exploração de Serviço Móvel Pessoal por meio de Rede
Virtual – mais conhecido como MVNO, do inglês Mobile
Virtual Network Operator –, submetido à Consulta Pública 50 em 2009.

O balanço de 2009 em relação ao uso de satélites de telecomunicações demonstra que esse tem sido um recurso
utilizado com sucesso para o atendimento de objetivos
estabelecidos pela Anatel para o cumprimento das políticas públicas do setor, como massificação do acesso em
banda larga e da telefonia móvel, universalização da telefonia fixa e expansão dos serviços de TV por assinatura.

A proposta viabiliza a oferta por entidades que não detêm autorização para exploração do serviço. Dessa forma, redes de varejo, empresas de mídia e entretenimento e outros grupos poderão oferecer telefonia móvel e,
assim, criar condições para a flexibilização do modelo de
prestação desse serviço no País.
A proposta apresentada pela Anatel prevê que a exploração por meio de Rede Virtual seja feita por operadores
Credenciados ou Autorizadas.
Com um número mais restrito de obrigações regulamentares, os Credenciados de Rede Virtual deverão manter
vínculo com a Anatel e com as tradicionais prestadoras
do SMP, que continuarão responsáveis pelo atendimento
dos direitos dos usuários e pela manutenção das condições de interconexão.
As Autorizadas de SMP de Rede Virtual, por sua vez, estarão sujeitas às obrigações regulamentares para prestação
da telefonia móvel, mas poderão operar sem a Autorização de Uso do Espectro. Para tanto, deverão possuir acordo de compartilhamento de redes com uma prestadora
de SMP tradicional.
Essa medida estimulará o surgimento de novos modelos de negócio, com ampliação dos produtos, abertura
de mercados menos atrativos para as prestadoras atuais,
redução de custos de aquisição de clientes e consequente realocação dos investimentos em qualidade e atendimento.
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Apesar do número de satélites estrangeiros ter diminuído – de 31, em 2008, para 29, em 2009 –, a capacidade
espacial disponível para o mercado brasileiro aumentou
em virtude de solicitações de faixas de frequências adicionais por parte das exploradoras e do lançamento de
um satélite brasileiro de grande porte, o Amazonas-2, da
Hispasat, que somou sua capacidade à dos demais satélites brasileiros em operação.
O aumento da oferta de capacidade espacial sobre o território brasileiro resulta na ampliação da competição no
setor e, consequentemente, em benefícios aos usuários,
como a expansão da oferta de serviços por satélite e a
entrada de novos prestadores no mercado. Satélites de
telecomunicações têm sido utilizados para a distribuição de sinais de televisão das geradoras de programação
para suas transmissoras, banda larga, TV por assinatura,
comunicações móveis e como backbone e backhaul de
serviços de telecomunicações, principalmente telefonia.
Apenas em 2009, foram licenciadas cerca de nove mil estações terrenas associadas ao projeto Governo Eletrônico
– Serviço de Atendimento ao Cidadão (Gesac).
Também foi significativo o crescimento da TV por Assinatura prestada via satélite (DTH), que alcançou, em 2009,
32,9% em relação ao total de assinantes de 2008. Essa
expansão foi um dos motivos do maior crescimento percentual no número de assinantes do serviço desde 2002.
No fim de 2009, o País contava com 7,5 milhões de assinantes de TV por assinatura – em relação a 2008, foram
acrescidos 1,1 milhão de novos usuários, o que repre-

senta aumento de quase 20% na base de assinantes do
serviço.

considerando a legislação atual e a convergência com os
serviços móvel e de TV por Assinatura.

• Estabilidade regulatória

Modelo de custos e WACC

Revisão dos contratos de concessão

A Anatel aprovou, em outubro de 2009, a Norma sobre
a Metodologia de Cálculo do Custo Médio Ponderado de
Capital (CMPC – mais conhecido pela sigla WACC, do inglês Weighted Average Cost of Capital). A metodologia
será utilizada para definir a remuneração do capital empregado em telecomunicações no País. Juntamente com
os custos operacionais das prestadoras, esse valor servirá
de base para o cálculo das tarifas de referência no uso de
rede local, interurbana, móvel e de Exploração Industrial
de Linha Dedicada (EILD) e para estudos com vistas à definição de preços mínimos em licitações.

Elementos fundamentais para a manutenção de um ambiente juridicamente estável para a prestação dos serviços de telefonia fixa, os contratos de concessão são atualizados a cada cinco anos. Em 2009, a Anatel deu andamento ao processo de revisão dos contratos do Serviço
Telefônico Fixo Comutado – que terão vigência a partir de
2011 –, com a realização da Consulta Pública 11 e de seis
audiências públicas em capitais das cinco regiões brasileiras – Manaus, Salvador, São Paulo, Brasília, Florianópolis
e Rio de Janeiro.
Essas duas ferramentas permitiram a ampla participação
da sociedade no processo que visa a garantir a atualidade, a atratividade e a sustentabilidade da prestação desse
serviço. Entre as propostas definidas pela Anatel, estão
o detalhamento das regras de divulgação, publicidade e
comercialização dos planos de serviço, o que permitirá
maior transparência, comparabilidade e pleno exercício do poder de decisão por parte do usuário, além da
atualização das normas de atendimento ao consumidor,

Entenda melhor
Os contratos estabelecem os direitos e os deveres das
prestadoras de telefonia fixa, outorgando a elas o direito de explorar a concessão por sua conta e risco,
submetendo-se a condicionamentos, dentro do regime de competição estabelecido na Lei 9.472/1997
e no Plano Geral de Outorgas (PGO). A revisão quinquenal dos contratos está prevista na cláusula 3.2
e abrange as modalidades de serviço Local, Longa
Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), permitindo o estabelecimento de novos
condicionamentos e novas metas de universalização
e para a qualidade.
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A nova norma é um elemento importante na construção
do Modelo de Custos a ser utilizado na definição de valores de interconexão de redes. Para desenvolver essa modelagem, a Anatel contará com suporte de consultoria
especializada. A contratação da empresa foi autorizada,
em 2009, pelo Conselho Diretor da Agência, e a licitação
internacional será conduzida pela União Internacional
de Telecomunicações (UIT), agência das Nações Unidas
responsável pela gestão dos recursos nacionais a serem
utilizados no pagamento desse serviço.
Uma vez implementado o modelo de custos pela
Anatel, será possível aferir com maior precisão os valores
de interconexão mais aderentes aos custos reais das prestadoras das telefonias fixa e móvel, com benefícios para
o usuário e redução de conflitos entre as empresas.
As duas metodologias dão continuidade à execução das
políticas setoriais definidas pelo Poder Executivo para a
regulação brasileira em telecomunicações, notadamente
o disposto no Decreto 4.733/2003.

• Segurança
Proteção da Infraestrutura Crítica
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Em 2009, a Anatel concluiu a primeira etapa do projeto
Proteção da Infraestrutura Crítica de Telecomunicações,
que tem o objetivo de subsidiar a formulação de estratégias, de normas e de regulamentos para a segurança das
telecomunicações. A infraestrutura crítica de telecomunicações compreende as instalações, os serviços e os bens
que, se interrompidos ou destruídos, podem provocar
sério impacto social, econômico ou político para o País.

A proposta do projeto é identificar e proteger a infraestrutura crítica de telecomunicações, permitindo a mitigação dos efeitos decorrentes de ameaças de qualquer
natureza. Dessa forma, serviços que dependam de telecomunicações podem ser desenvolvidos e oferecidos de
forma mais segura, com níveis de disponibilidade, confidencialidade e integridade adequados e consequente
diminuição de riscos.

Desenvolvido desde 2007, por meio de convênio com
o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (CPqD), o projeto conta com a colaboração das empresas brasileiras
do setor de telecomunicações e recursos do Fundo para
o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações
(Funttel). O trabalho, encomendado pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República,
engloba também infraestruturas de outros setores, como
os de energia, águas e transportes.

Ao longo dos dois anos do projeto, foram desenvolvidas,
aplicadas e validadas cinco metodologias para avaliação
da infraestrutura de telecomunicações, considerando os
serviços de telefonia fixa, de telefonia móvel e de comunicação multimídia. Os resultados desse trabalho são resumidos na tabela a seguir.
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A segunda fase do projeto, que envolverá os outros serviços de telecomunicações e a radiodifusão, deve ser iniciada em 2010, com o aprimoramento dos resultados já
obtidos e a construção de um laboratório de simulação
de crises.

Etapas do projeto
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1. Metodologia para Identificação
da Infraestrutura Crítica de Telecomunicações – MI²C

Foram identificadas as porções mais críticas da infraestrutura de telecomunicações
que suporta serviços cruciais em termos de abrangência, interesse social e interesse
do Estado.

2. Metodologia para Identificação e
Análise de Ameaças – MIdA²

Anatel e CPqD identificaram e analisaram as ameaças que podem afetar a infraestrutura brasileira de telecomunicações.

3. Metodologia para Criação do
Cenário Ideal para Infraestrutura
Crítica – M(CI)²C

Foi definido procedimento para a construção de um cenário ideal de proteção da
infraestrutura crítica de telecomunicações, formado pelo conjunto de controles de
segurança necessários para eliminar ou minimizar os riscos. O mapeamento foi feito
pela Anatel e o CPqD e, depois, validado pelas prestadoras de serviços de telecomunicações.

4. Metodologia para Diagnóstico de
Infraestrutura Crítica – MeDI²C

Com base em informações fornecidas pelas prestadoras, foram avaliados, de forma
qualitativa e quantitativa, os riscos de indisponibilidade de serviço associados às diversas ameaças à infraestrutura crítica.

5. Metodologia para Análise de Interdependência entre Infraestruturas
Críticas – MAI²C

Essa etapa teve como objetivo explorar e identificar insumos para o desenvolvimento
de metodologia própria para o contexto brasileiro, contribuindo para a identificação
e a atenuação de indicadores de interdependência entre os serviços de infraestrutura.
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Certificação e Homologação de produtos
A certificação garante ao consumidor a aquisição e o uso
de produtos de telecomunicações com padrões mínimos
de qualidade e de segurança. No Brasil, a certificação é
feita pelos organismos de certificação designados (OCDs)
– após a realização de testes em laboratórios credenciados – e a Anatel é responsável pela expedição de ato de
homologação, procedimento em que reconhece os certificados de conformidade ou aceita as declarações de
conformidade.
Em 2009, a Agência esperava homologar 3,1 mil produtos de telecomunicações, mas essa expectativa foi superada em mais de 30%, com a homologação de 4,2 mil
modelos. Entre os principais produtos homologados,
destacam-se telefones celulares, sistemas de identificação por radiofrequência, equipamentos de TV digital,
equipamentos de radiação restrita, baterias de lítio e sistemas de comunicação via rádio (ponto-a-ponto).
No período, alguns laboratórios credenciados para testes de produtos de telecomunicações ampliaram suas
capacidades, garantindo ao mercado mais agilidade nas
etapas a serem cumpridas para a certificação dos produtos. Na Anatel, 70% dos pedidos de homologação foram
analisados em até 30 dias.

Cabos antifurto
Devido à frequente ocorrência de furtos de cabos de cobre das redes de telecomunicações, a Anatel iniciou, em
2008, em parceria com o CPqD, concessionárias e fabricantes de produtos de telecomunicações, estudos para
o desenvolvimento de um cabo antifurto – na prática,
um condutor de aço com apenas uma cobertura esmaltada de cobre, desenvolvido a fim de diminuir os casos
de furtos que causam interrupções nos sistemas e problemas na qualidade dos serviços de telecomunicações. Em
2009, o produto chegou à fase final de homologação.
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Fiscalização
As atividades de fiscalização – uma das principais competência legais da Anatel – são desenvolvidas pelos 11
escritórios regionais e pelas 16 unidades operacionais da
Agência, localizadas nas capitais de todos os estados e
no Distrito Federal. Em observância às diretrizes do Conselho Diretor, em 2009, a Anatel concentrou seus recursos orçamentários e humanos de fiscalização em ações
relacionadas aos serviços de interesse coletivo prestados
nos regimes público e privado – principalmente telefonia
fixa, telefonia móvel, comunicação multimídia e TV por
Assinatura, que concentram o maior número de usuários.
Os indicadores de atendimento oriundos das reclamações
registradas pelos usuários também são consideradas pela
Agência para a elaboração do planejamento de fiscalização, a fim de coibir e corrigir práticas inadequadas.
No exercício, a Agência destinou às atividades de fiscalização 587,4 mil horas de trabalho, sendo cerca de 90%
delas destinadas a serviços de interesse coletivo. Quase
320 mil horas – mais de 50% do total – foram aplicadas
em atividades com impacto direto sobre a defesa dos direitos dos usuários de serviços de telecomunicações. Ao
longo do ano, foram realizadas 150,5 mil ações de fiscalização – presenciais e por monitoramento remoto – em
13,3 mil entidades. Esse número, 41,7% menor que o
de 2008, reflete duas importantes alterações na metodologia de fiscalização realizadas em 2009 com o intuito
de otimizar recursos e dar agilidade e uniformidade às
ações.
Após vários estudos, a Agência estabeleceu as competências e a sistemática para o desenvolvimento de missões
conjuntas entre dois ou mais escritórios regionais ou unidades operacionais. Com isso, o cumprimento de obrigações relacionadas à prestação de serviços de telecomunicações passou a ser verificado com base no grupo econômico e não na empresa individualmente. Na prática,
ações realizadas em empresas que operavam em vários
estados passaram a ser contabilizadas como uma única

ação de fiscalização. Essa mudança teve como objetivo a
diminuição no volume de Procedimentos para Apuração
por Descumprimento de Obrigações (Pados) instaurados,
o que resultará em maior racionalidade e agilidade na
tramitação dos processos.
A segunda mudança implementada diz respeito à realização de fiscalização tributária por amostragem dirigida,
de modo a concentrar esforços nas empresas com maior
faturamento. A amostra a ser fiscalizada foi reduzida de
1,2 mil para 453 empresas – que respondem por 97% do
faturamento do setor de telecomunicações –, diminuindo
o número de ações e otimizando os recursos da Agência.
São destacadas a seguir as principais ações de fiscalização realizadas pela Anatel em 2009.

• Fiscalização do espectro de
radiofrequências
A Lei Geral de Telecomunicações define o espectro de
radiofrequência como um recurso limitado, “constituindo-se em bem público, administrado pela Agência”. No
cumprimento dessa atribuição, a Anatel destinou, em
2009, mais de 270 mil horas de fiscalização técnica a atividades de verificação do uso do espectro.
Ao longo do ano, foram tratados 700 casos de radiointerferências prejudiciais, que englobam desde o uso não
autorizado do espectro até reclamações de usuários que
sofriam com interferências em aparelhos de rádio e TV.
Por meio do Sistema de Gestão e Monitoragem do Espectro (SGME), foram desenvolvidas 4,7 mil ações de fiscalização. O Sistema – formado por 56 estações remotas
e 28 unidades móveis de radiomonitoragem, 27 centros
regionais e um centro nacional de controle – permite não
apenas localizar a fonte emissora do sinal, como também
verificar se sua irradiação está dentro das especificações
técnicas e legais.
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Com os recursos da Rede Nacional de Radiovideometria
(RNR), foi possível realizar mais de 127 mil ações. Por demanda do Ministério das Comunicações – convênio assinado em 2007 estabeleceu a cooperação na execução de
atividades de fiscalização de serviços de radiodifusão –,
foram realizadas 1,3 mil ações de análise de conteúdo em
programações. As principais irregularidades identificadas
foram a falta de transmissão do programa Voz do Brasil, de rede obrigatória ou de programa político-eleitoral.
Também foi significativo o número de demandas para fiscalizações relacionadas à veiculação ilegal de publicidade
comercial em entidades de Radiodifusão Comunitária. A
Agência Nacional de Cinema (Ancine), a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), a Secretaria Nacional de Justiça
(SNJ) e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) também
usaram, em 2009, os recursos da RNR.
As grades de programação das emissoras de rádio e de
televisão e das prestadoras de serviços DTH foram acompanhadas e controladas, em 2009, com base em critérios
de avaliação definidos pelo Ministério Público e pela Justiça Eleitoral. Em atendimento a demanda da Procuradoria Federal de São Paulo, foram realizadas, por meio
da RNR, atividades trimestrais de avaliação do aumento
injustificado do volume nas propagandas de televisão.
Todos os relatórios de fiscalização foram encaminhados
ao Ministério das Comunicações para as devidas providências.
Ainda como parte dos esforços da Anatel em prol do uso
eficiente do espectro, merece menção o Projeto de Monitoração de Radiointerferências, que tem como objetivo
minimizar as interferências aeronáuticas nos 33 principais aeroportos do Brasil, de modo a garantir a segurança
das comunicações entre aeronaves e torres de controle e
vice-versa. Ao longo de 2009, a Agência deu tratamento
especial às reclamações e às denúncias de interferências
em aeroportos e, além disso, realizou reuniões periódicas
com diversos segmentos da sociedade por meio do Grupo Permanente de Radiointerferência (GPRI), para a adoção de medidas preventivas para a segurança dos voos.

Anatel moderniza recursos de
fiscalização
Em esforço permanente para aprimorar as atividades
de fiscalização, a Anatel, em 2009, firmou contrato no valor de R$ 4 milhões para a modernização
do Sistema de Gestão e Monitoragem do Espectro
(SGME). Essa ferramenta permite a verificação remota de emissões radioelétricas, com a identificação do
uso de frequências e da fonte emissora dos sinais.
No caso de irregularidades, são acionadas equipes
de fiscalização para a adoção das medidas cabíveis.
Ao término desse processo de modernização iniciado em 2009, serão ampliadas as funcionalidades do
SGME, incluindo-se, por exemplo, a possibilidade de
detecção de radiointerferências causadas pelo Sistema de Banda Larga por meio de Redes de Energia
Elétrica.
No exercício, a Rede Nacional de Radiovideometria
(RNR) passou a contar com 313 estações portáteis, o
que permitiu a ampliação da capacidade de fiscalização da Anatel no interior dos estados, principalmente em relação a aspectos técnicos da programação
de emissoras de rádio e TV.
Também em 2010, a Agência deverá licitar o Sistema
de Monitoração da Qualidade de Serviços (SMQS),
que será de grande importância para a verificação
da qualidade das redes de telecomunicações dos serviços de telefonia fixa e móvel, de banda larga e do
Serviço Móvel Especializado.
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• Radiação Não Ionizante
As atividades ligadas à avaliação da exposição da população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos ficaram 132% acima do previsto, tendo em
vista o disposto na Lei 11.934/2009, que definiu novas
obrigações para a Anatel no tocante à regulamentação
da exposição humana a esse tipo de radiação.
Em 2009, foram realizadas 95 medições relativas a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos e não foram constatadas irregularidades com relação ao nível de
exposição da população. Em alguns casos, no entanto,
foram identificadas irregularidades, como a ausência de
licença ou endereço diferente do autorizado. A maioria
das medições foi realizada no Serviço Móvel Pessoal e nos
Serviços de Radiodifusão Sonora (FM e OM).
Também em cumprimento à Lei 11.934/2009, a Anatel
passou a utilizar um novo sistema para monitoração de
radiação não ionizante, baseado em sondas móveis e fixas que possibilitam a coleta e o envio de dados em tempo real. Visando ao tratamento sistemático dos dados
coletados, encontra-se em desenvolvimento na Agência
o Sistema de Controle do Espectro (Cone), que irá permitir à sociedade o acesso a informações sobre níveis de
campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. A previsão é que esse sistema entre em operação até o final
de 2010.

• Portabilidade
As atividades de fiscalização relacionadas à portabilidade
numérica foram intensificadas em 2009, quando a possibilidade de o assinante de telefonia fixa ou móvel manter
o número ao mudar de operadora chegou a todas as ci-

dades brasileiras. Ao longo do exercício, foram realizadas
142 ações, que demandaram mais de 15 mil horas de
trabalho dos fiscais da Agência.
Como o maior contingente de usuários está na telefonia
móvel, que reúne mais de 170 milhões de assinantes, e
a maioria usa o serviço pré-pago, a principal dificuldade para a efetivação dos pedidos de portabilidade foram
inconsistências nos dados cadastrais dos clientes. Por alguns meses, esse fator foi responsável por 97% das recusas de pedido de portabilidade.

•• o cancelamento indevido de pedidos de portabilidade; e
•• falhas no redirecionamento das chamadas – alguns usuários pararam de receber ligações de algumas prestadoras logo após ter o número portado.
A fiscalização da Anatel identificou irregularidades em
todas as prestadoras do STFC e do SMP e as empresas
foram imediatamente instadas a saná-las.

Em maio de 2009, esse problema foi resolvido com o estabelecimento, pela Anatel, de novo procedimento para
a efetivação dos pedidos de portabilidade, com nível adequado de segurança contra fraudes, até a implantação
de procedimentos sistêmicos que unificassem, em nível
nacional, o cadastro de usuários pré-pagos.
A Agência decidiu que os dados cadastrais fornecidos
pelos interessados no momento da solicitação da portabilidade seriam considerados válidos mesmo que contivessem inconsistências, desde que comprovados presencialmente, junto à prestadora receptora, e que tanto
o número quanto o aparelho não estivessem impedidos
por motivos de fraude, roubo ou extravio.
Outros problemas identificados nas ações de fiscalização
da portabilidade foram:
•• a recusa, pela prestadora receptora, de usuários
com registro em órgãos de proteção ao crédito ou
inadimplentes com a prestadora cedente, o que não é
permitido pela regulamentação;
•• o descumprimento do prazo ou falta de agendamento para efetivação da portabilidade;

Entenda melhor
A portabilidade é um estímulo à competição, à
redução nos preços e à melhoria na qualidade do
atendimento. Devido à complexidade técnica de
sua adoção em todo o País, a implementação da
portabilidade foi feita de modo gradativo, conforme cronograma amplamente divulgado pela
Anatel, com início em 1º de setembro de 2008 e
conclusão, em todo o Brasil, em 2 de março de
2009.
Conforme as regras estabelecidas pela Agência,
só é possível portar o número dentro do mesmo
serviço: da telefonia fixa para a telefonia fixa, da
telefonia móvel para a telefonia móvel. Para os
usuários de celulares, a manutenção do código
de acesso é possível dentro do mesmo DDD. Para
os assinantes de telefones fixos, a manutenção é
possível dentro da mesma Área Local.
Cerca de 3,3 milhões de usuários optaram por
mudar de prestadora em 2009, mais de 70% deles pertencentes à telefonia móvel.
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• Decreto do Call Center
A Anatel contribuiu para a elaboração do Decreto
6.523/2008 e formulou procedimento específico para
atividades de fiscalização a ele relacionadas tendo organizado, inclusive, workshop com os servidores que participariam das ações de fiscalização, a fim de uniformizar
entendimentos e dirimir dúvidas.
A Agência definiu os aspectos que deveriam ser fiscalizados e escolheu as empresas cujo atendimento estaria
sujeito à verificação. Devido aos limites de recursos orçamentários e humanos, somados ao amplo universo de
regulados, a Anatel optou por realizar fiscalização nas
prestadoras de telefonias fixa e móvel, de Serviço de Comunicação Multimídia e de TV por Assinatura, por concentrarem o maior número de usuários.
Essa atividade de fiscalização do Decreto do Call Center
foi concluída em maio de 2009, tendo sido constatadas
irregularidades em todos os serviços de atendimento fiscalizados, entre elas a necessidade de o usuário ter de
repetir a demanda ao ser transferido para outro atendente; a falta da opção ‘falar com o atendente’ no menu
principal; o não fornecimento do número de protocolo; e
tempo de espera acima do permitido. Essa matéria continuará a ser objeto de acompanhamento pela Agência em
seus procedimentos rotineiros de fiscalização.

Entenda melhor
Em vigor desde dezembro de 2008, o Decreto
6.523/2008 fixou normas gerais sobre o Serviço
de Atendimento ao Consumidor (SAC) por telefone, a serem observadas pelos prestadores de
serviços regulados pelo Poder Público Federal.
Passados mais de 12 meses da vigência do Decreto, a taxa de reclamações sobre as opções
de atendimento humano e de cancelamento de
contratos e serviços diminuiu.
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• Fiscalização de controle patrimonial
Teve início em 2009, com encerramento previsto para
março de 2010, atividade de fiscalização de controle patrimonial, importante principalmente para o controle de
bens reversíveis – aqueles necessários à continuidade dos
serviços e que devem ser restituídos à União ao final da
concessão. Foram realizadas fiscalizações nas concessionárias CTBC, Telefônica e Oi. Estavam em andamento, no
final do ano, verificações na Embratel, na Brasil Telecom
e na Sercomtel. Os resultados desse trabalho deverão
subsidiar a proposta de revisão do Regulamento de Bens
Reversíveis, em elaboração na Agência.

• Fiscalização tributária
A Anatel realizou, no exercício, atividades ligadas à verificação do recolhimento do Fundo de Universalização
dos Serviços de Telecomunicações (Fust) e do Fundo para
o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações
(Funttel) e manteve a estratégia de auditar dois exercícios fiscais, em esforço para eliminar o passivo acumulado nos anos anteriores. Em 2009, a fiscalização tributária considerou os exercícios 2005 e 2006. Em relação ao
Fust, foram constatadas diferenças a menor que, somadas, totalizaram R$ 1,5 bilhão. Em relação ao Funttel, a
Anatel não apura diferenças, mas apenas verifica quanto
as empresas deveriam recolher ao Fundo – R$ 1,3 bilhão
nos dois exercícios fiscalizados em 2009, como aponta a
tabela abaixo.

Os valores não recolhidos ao Fust serão cobrados pela
Anatel por meio de processo administrativo fiscal. Em
caso de não pagamento, os débitos podem ser inscritos
no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin). Os dados relativos ao Funttel
são encaminhados ao Ministério das Comunicações – a
quem compete a gestão do Fundo, conforme prevê a legislação vigente.

• Interrupções
A Anatel monitora a qualidade dos serviços de telecomunicações, a fim de evitar interrupções, de modo a garantir a continuidade e as boas condições da prestação dos
serviços aos usuários.
Em 2009, a Agência solicitou a todas as concessionárias
de telefonia fixa informações sobre a capacidade operacional de suas redes e seus planos de contingência.
Com base nesses dados, a Anatel elaborará proposta de
compartilhamento das redes das prestadoras, buscando
maior eficiência operacional e tecnológica do serviço disponibilizado.
Também merece menção o início da elaboração do novo
Regulamento de Interrupções Sistêmicas do Serviço Telefônico Fixo Comutado, que, além de consolidar os condicionamentos existentes sobre o tema, permitirá melhorar
a gestão da regularidade e da continuidade do serviço
prestado.

Valores apurados em 2009
Descrição / Exercício
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2005

2006

Total

Diferenças no Fust

R$ 698.439.401,90

R$ 769.131.288,23

R$ 1.467.570.690,13

Apuração Funttel

R$ 601.705.880,06

R$ 664.063.358,88

R$ 1.265.769.238,94
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Com esse Regulamento, espera-se a redução do número
de interrupções do serviço, o pronto restabelecimento
em caso de suspensão e menores riscos de interrupções
de grande impacto.

Anatel suspende comercialização
de serviço para preservar direitos
dos usuários
Em virtude de várias interrupções, o Conselho Diretor suspendeu, em julho de 2009, as vendas do
serviço de banda larga comercializado pela Telefônica, Speedy, e estabeleceu uma série de obrigações a
serem atendidas para que a empresa voltasse a oferecer o serviço, entre elas a elaboração de um plano
de melhorias. A Anatel analisou o plano, dividido
em três etapas, e fiscalizou sua implementação. As
obrigações a serem cumpridas em 30 e 90 dias já
foram verificadas e as de 180 dias estavam em fase
final de conferência em dezembro de 2009.

• Pados e multas
Como resultado de todas as atividades de fiscalização realizadas pela Anatel, em 2009 foram instaurados 3,6 mil
Procedimentos para Apuração de Descumprimento de
Obrigações (Pados). O crescimento em relação ao exercício anterior deveu-se, principalmente, a dois fatores.
Primeiro, ao volume de processos instaurados em virtude
de irregularidades ligadas à implementação da portabilidade e às novas normas gerais sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) por telefone, estabelecidas pelo Decreto 6.523/2008. Segundo, às fiscalizações
relacionadas ao Serviço de Comunicação Multimídia,
tanto em entidades outorgadas – o volume de autorizadas cresceu quase 50% entre 2008 e 2009 –, quanto em
não outorgadas, devido ao recebimento de denúncias de
oferta irregular do serviço. De 2008 a 2009, o volume de
denúncias de entidades não outorgadas recebidas pela
Anatel cresceu mais de 30%, passando de quase 5 mil
para 6,6 mil – a maioria delas ligadas ao Serviço de Comunicação Multimídia.
No período, a Agência julgou e encerrou 9,3 mil Pados,
o que representa 20% a mais que em 2008 e reflete o
esforço da Agência para eliminar passivo de anos anteriores. A tabela abaixo aponta a evolução do número de
processos instaurados e encerrados entre 2006 e 2009.
Pados

2006

2007

2008

2009

Instaurados

6.514

3.210

2.214

3.655

Encerrados

3.244

5.299

7.777

9.353

Entre as principais causas da instauração de Pados ao
longo do ano, merecem destaque:
•• infrações relacionadas a direitos e garantias dos
usuários dos serviços;
•• interrupções na prestação do serviço;
•• obstrução à atividade de fiscalização;
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•• uso não autorizado e uso irregular do espectro (alterações de características técnicas das estações); e

Ao longo do ano, foram aplicadas e publicadas multas de R$ 88,5 milhões. Além disso, foram arrecadados
R$ 65,5 milhões, como indica o gráfico abaixo.

•• não recolhimento de taxas.

Do total de multas arrecadadas, 55% foram motivadas
por descumprimento aos planos gerais de metas de qualidade dos serviços de telefonia fixa, de telefonia móvel
e de TV por Assinatura e ao Plano Geral de Metas para a
Universalização.

Os processos administrativos instaurados pela Agência
em decorrência de não cumprimento de obrigações legais, regulamentares ou contratuais por parte das operadoras de telecomunicações observam os ritos previstos
na Lei do Processo Administrativo e no Regimento Interno da Anatel, que criam diversas instâncias recursais e
conferem amplas oportunidades de defesa para as partes
interessadas.

MULTAS
(em R$ milhões)
220,9

114,6
93,9

88,5

78,9

65,5
38,6

2006

2007
Multas aplicadas e publicadas

32,1

2008

2009
Multas arrecadadas

Multas aplicadas e publicadas são atos publicados no DOU, não havendo mais possibilidade de recurso.
Multas arrecadadas são os valores recolhidos no exercício, independentemente da data da aplicação da multa
e se ocorreu, ou não, a publicação
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Interação com a sociedade
A Anatel dispõe de diversos mecanismos para a interação
com a sociedade, por meio dos quais os usuários não
apenas solicitam informações e registram reclamações
sobre os serviços de telecomunicações, mas também participam diretamente do processo regulatório, contribuindo, por exemplo, para a elaboração de regulamentos, o
planejamento da fiscalização e o controle de obrigações.
A Agência dispõe também de mecanismos, contratuais e
regulamentares, que garantem a proteção e a defesa dos
direitos dos usuários.

• Atendimento aos usuários
A interação entre os usuários de serviços de telecomunicações e a Anatel para registro de pedidos de informação, reclamações, denúncias, sugestões e elogios é
feita por meio de diversos canais, entre eles a Central de
Atendimento, acessível pelo telefone 133; o atendimento
eletrônico, que permite o registro e o acompanhamento
de qualquer tipo de demanda pelo usuário diretamente
no portal da Agência na internet; fax; correspondência;
e, ainda, por meio do atendimento pessoal, nas salas do
cidadão.

Todos esses canais são integrados a uma única base de
informações, possibilitando uma visão completa das demandas dos usuários. Esse sistema permite o tratamento
e a geração de relatórios gerenciais que subsidiam ações
para a proteção dos direitos dos usuários por parte das
diversas áreas da Agência, além de lhes oferecer o acompanhamento de suas solicitações, inclusive pela internet.
As interações diretas de usuários com a Anatel, em 2009,
somaram mais de 3,7 milhões de contatos. O principal
canal de relacionamento com os usuários – que respondeu por 93% dos contatos – foi a Central de Atendimento, como demonstra a tabela abaixo. Devido a essa concentração na central telefônica, em 2009 a Agência ampliou em mais de 100% sua capacidade de atendimento,
permitindo o recebimento de até 30 mil ligações por dia.

Canal de Relacionamento
Central de atendimento
Carta e fax
E-mail
Fale conosco
Sala do cidadão
Sistema de Ouvidoria da Anatel (SOA)
Total

Entenda melhor
As 27 salas do cidadão – uma em cada capital – funcionam nas representações estaduais
da Agência e em sua sede, em Brasília. Nesses
espaços de interlocução direta, os usuários de
serviços de telecomunicações podem registrar
solicitações e acompanhá-las. As salas do cidadão permitem, ainda, a realização de pesquisas e
consultas via internet.
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2008

2009

3.476.639

3.460.776

6.369

8.153

380

632

206.073

237.225

9.046

10.526

159

161

3.698.666

3.717.473

Mais de 58% dos atendimentos realizados pela Anatel
em 2009 foram relativos a acompanhamento de solicitações e pedidos de informação com resposta padrão. As
reclamações, por sua vez, representaram cerca de 40%
dos atendimentos, como demonstra o gráfico a seguir.

DISTRIBUIÇÃO DE ATENDIMENTOS POR TIPO

Pedidos de
informação
com registro
0,96%

Denúncias
0,32%
Elogios
0,07%
Sugestões
0,06%

Reclamações
40,16%

Acompanhamento
e pedidos de
informação com
resposta padrão
58,43%

No exercício, quase 1,5 milhão de reclamações foram registradas. Deste total, quase 45% eram relacionadas ao
Serviço Móvel Pessoal e mais de 36%, ao Serviço Telefônico Fixo Comutado. O Serviço de Comunicação Multimídia
respondeu por 13,5% das reclamações, o de TV por Assinatura, quase 4% e outros serviços de telecomunicações
responderam pelas reclamações restantes (1,2%).
Embora concentre o maior volume de reclamações, a telefonia móvel tem a menor taxa de queixas por mil assinantes. O Serviço de Comunicação Multimídia, por outro
lado, é o que concentra a maior taxa, como aponta a
tabela abaixo, que apresenta apenas as reclamações dos
quatro maiores serviços de telecomunicações.
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Reclamações
Serviço

Anual

Assinantes

Média
Mensal

Taxa de reclamações*

Serviço Móvel Pessoal

670.574

55.881

160.946.664

0,351

Serviço Telefônico Fixo Comutado

546.323

45.527

41.364.870

1,180

Serviço de Comunicação Multimídia

200.306

16.692

12.955.713

1,512

57.501

4.792

6.869.545

0,712

1.474.704

122.892

222.136.793

0,553

Serviço de TV por Assinatura
Total

* Taxa de reclamações de usuários para cada mil assinantes, com base na média mensal de reclamações e no número de assinantes

Cobrança e atendimento foram os itens mais reclamados
na telefonia móvel. Na telefonia fixa, na TV por Assinatura e no Serviço de Comunicação Multimídia, os itens
cobrança e reparo lideraram o ranking de ofensores. Em
2009, foi alcançado o melhor resultado em relação ao

percentual de solicitações resolvidas: 98,1%. No exercício, 73,3% das reclamações apresentadas à Agência foram resolvidas no prazo de até cinco dias úteis.O gráfico
abaixo mostra a evolução do tratamento das solicitações
registradas na Agência nos últimos anos.

EVOLUÇÃO DO TRATAMENTO DAS SOLICITAÇÕES

95,02%

96,00%

61,55%

68,00%

10,44%

97,13%

98,15%

73,14%

72,95%

73,29%

15,90%

17,14%

17,43%

11,72%

11,80%

11,93%

11,45%

2005

2006

2007

2008

Resolvidas
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Resolvidas em
cinco dias úteis

Reabertas

11,83%

2009

Reiteradas

• Índice de Desempenho no
Atendimento (IDA)
A fim de reduzir o número de reclamações registradas
por meio de seus canais de atendimento – de 2007 a
2008 foi constatado aumento de 37% –, a Anatel desenvolveu e passou a divulgar mensalmente, em janeiro de
2009, o Índice de Desempenho no Atendimento (IDA),
que reflete, por serviço, o desempenho das empresas de
telefonia fixa e móvel no tratamento das demandas dos
usuários de serviços de telecomunicações registradas na
Agência. O Índice considera a capacidade da prestadora
de diminuir a quantidade de reclamações, de atender as
demandas apresentadas pelos usuários no prazo de cinco
dias, de reduzir pendências e de evitar reincidências.
Com a adoção do índice, a Anatel busca estimular a
melhoria dos serviços prestados pelas empresas do setor e dar maior transparência sobre as condições de sua
oferta. Além disso, o IDA pode ser utilizado pelos usuários como indicador de qualidade do atendimento, influenciando comparativamente a escolha da prestadora.
As empresas, por sua vez, podem usá-lo para ações de
benchmarking e para o aperfeiçoamento de suas práticas
de relacionamento com os usuários.
Ao longo do ano, o resultado médio das prestadoras de
todos os serviços evoluiu, como demonstra o gráfico da
próxima página.
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De 2008 a 2009, o crescimento do número de reclamações registradas na Anatel foi de 26,7% – inferior, portanto, aos 37% registrados entre 2007 e 2008 –, o que
revela impactos positivos decorrentes da adoção do IDA,
que deverão ser confirmados em 2010, a depender dos
esforços das operadoras para melhorar seu desempenho.
Diante desses resultados, a Agência tem desenvolvido estudos para ampliar a abrangência do indicador para os
serviços de TV por Assinatura e de Comunicação Multimídia. Ainda em 2010, serão revistas as metas dos fatores que compõem o IDA, visando impor maior desafio às
prestadoras, num processo de melhoria contínua.
Além da implantação do IDA, outras ações foram realizadas em 2009 objetivando a melhoria da qualidade do
atendimento ao usuário.
A Agência realizou a terceira edição do Fórum de Valorização do Atendimento ao Usuário, do qual participaram
as seis maiores prestadoras de telefonias fixa e móvel.
Também merece menção a realização de 35 reuniões
com as prestadoras de serviços de telecomunicações para
acompanhamento dos planos e das ações realizadas por
essas empresas com foco na qualidade do atendimento e
na defesa dos direitos dos usuários.

IDA MÉDIO POR SERVIÇO

87,01
84,67
79,53
77,05
77,02
74,60

79,61

81,16

77,66

79,76

81,65

79,02
78,19

69,24

80,27

76,55

72,96

86,79

83,40

78,54

74,76

86,98
86,05

80,77

75,08

73,57

85,49

84,17

90,79
89,41
86,98

92,73

92,22
92,00 92,21
90,65
89,67

86,29
87,21
85,72
83,89

84,60

80,18
77,16

73,24

73,67

Jun

Jul

70,34

64,19

Jan

Fev

STFC Local

Mar

Abr

Mai

STFC LDN

Ago

SMP

Set

Out

Nov

Dez

Média Global

• Audiências e consultas públicas
O processo de regulamentação da Anatel conta com importante participação da sociedade por meio de audiências e consultas públicas. Em 2009, foram realizadas 48
consultas públicas, com o recebimento de mais de três
mil contribuições.
Entre os documentos submetidos à consulta pública no
exercício, destaca-se a Proposta de Alteração dos Contratos de Concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado, nas
modalidades de serviço Local, Longa Distância Nacional
(LDN) e Longa Distância Internacional (LDI) para o período 2011-2015, que motivou 622 contribuições – que
correspondem a quase 20% do total de contribuições recebidas nas consultas realizadas em todo o ano.
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Devido a seu impacto para a sociedade e ao grau de interesse despertado, o debate sobre os contratos de concessão foi submetido também a audiências públicas. A
fim de possibilitar a participação do maior número possível de pessoas – e colher contribuições de diferentes
segmentos e diferentes realidades regionais – a Agência
realizou audiências em Manaus, Salvador, Brasília, Florianópolis, Rio de Janeiro e São Paulo. Nessas seis cidades
foram realizadas também audiências públicas sobre o
novo Plano Geral de Metas para a Universalização (PGMU
III) e sobre o novo Plano Geral de Metas de Qualidade
(PGMQ) do Serviço Telefônico Fixo Comutado.

Entenda melhor
As consultas públicas têm como objetivo submeter proposta de ato normativo, documento ou
assunto de interesse relevante a comentários e
sugestões da sociedade. Os textos submetidos
a consulta são formalizados por publicação no
Diário Oficial da União e ficam disponíveis para
visualização e contribuição, no portal da Anatel,
por meio do Sistema de Acompanhamento de
Consulta Pública (SACP).
As audiências públicas, por sua vez, destinamse a apresentar, debater e esclarecer, presencialmente, matérias de interesse geral. A realização
desses encontros é divulgada com pelo menos
cinco dias de antecedência por meio de publicação no Diário Oficial da União e por avisos no
portal da Agência na internet. A Anatel também
veicula anúncios em jornais e emissoras de rádio
para convidar a sociedade a participar desses encontros.

No final de 2009, quase 800 proposições estavam sob
acompanhamento pela Agência – 667 delas com origem
na Câmara, 131 com origem no Senado e uma no Congresso Nacional. Durante o exercício, a Anatel encaminhou ao Ministério das Comunicações mais de cem posicionamentos a respeito de matérias em tramitação no
Legislativo. Entre os assuntos sobre os quais a Agência se
manifestou, destacam-se TV por Assinatura (ponto extra,
abertura do mercado), tarifas (equalização das tarifas de
STFC com as do SMP, assinatura básica), fundos setoriais
(Fistel, Funttel e Fust), banda larga, Lei Geral das Agências Reguladoras e alterações no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.
No exercício, a Anatel recebeu e respondeu a cerca de
400 correspondências das duas casas legislativas federais, além de demandas de prefeituras, câmaras de vereadores e assembleias legislativas estaduais.

• Interação com o Congresso Nacional

• Comunicação Social

A interação da Anatel com o Congresso Nacional, em
2009, se deu por meio da participação de representantes
da Agência em audiências públicas, seminários e simpósios realizados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal; acompanhamento das reuniões semanais das
duas casas; visitas de parlamentares à Agência para esclarecimento de assuntos de interesse; e produção de pareceres sobre proposições legislativas, além de respostas
a requerimentos de informações e a pedidos de esclarecimentos encaminhados pelos parlamentares e assessorias
técnicas.

Em 2009, a Anatel publicou 140 notas à imprensa com
o objetivo de divulgar e esclarecer as principais atividades desenvolvidas pela Agência, como a edição de novos regulamentos, a realização de audiências públicas e
a atualização de indicadores quantitativos e qualitativos
relacionados aos serviços regulados. No exercício, foram
atendidas cerca de quatro mil solicitações de informações
ou pedidos de entrevistas provenientes de jornalistas.

A Anatel participou, ao longo do ano, de 11 audiências
públicas e de dois seminários na Câmara dos Deputados,
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além de ter recebido, em duas reuniões, deputados das
comissões de Defesa do Consumidor (CDC) e de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI). No Senado, foram sete as audiências públicas das quais a Anatel
participou.
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A divulgação de assuntos com maior impacto para o usuário contou com o reforço de cartilhas elaboradas pelos
técnicos da Agência e distribuídas nas salas do cidadão
e nos eventos dos quais a Anatel participou. Foram atualizadas, em 2009, as cartilhas sobre acessibilidade e uni-

versalização, além de ter sido desenvolvida uma cartilha
sobre a homologação de produtos de telecomunicações.
Como parte de seus esforços para interagir com a sociedade, a Anatel participou, em 2009, de diversos eventos
relacionados à defesa dos direitos do consumidor e ao
setor de telecomunicações.
Merece destaque a participação da Agência na 1ª Conferência Nacional de Comunicação (Confecom), que teve
como tema central Comunicação: meios para a construção de direitos e de cidadania na era digital.
A presença de delegados da Anatel foi relevante para a
discussão de temas importantes do setor de telecomuni-

Com mídia espontânea,
informações sobre portabilidade
alcançam todo o Brasil
A portabilidade numérica foi o assunto que concentrou, principalmente no primeiro semestre de 2009,
a maior parte dos esforços da Anatel no relacionamento com a imprensa.
A implementação gradativa desse direito dos usuários foi objeto de uma campanha de mídia espontânea, idealizada com o objetivo de transmitir informações claras ao maior número possível de usuários.
Foram organizadas entrevistas coletivas – destinadas
a esgotar dúvidas dos jornalistas sobre a portabilidade – e agendadas entrevistas individuais de representantes da Anatel em programas de rádio e de televisão de grande audiência, com o propósito de atingir
os mais diversos públicos.
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cações e de regulação, como administração do espectro,
banda larga, infraestrutura e TV por Assinatura. Ao final
dos quatro dias do evento, que reuniu representantes da
sociedade, das empresas e do Poder Público, a 1ª Confecom aprovou 665 propostas.
O envolvimento da Anatel na Conferência teve início em
2007, com a promoção da Conferência Nacional Preparatória de Comunicações, em conjunto com a Câmara dos
Deputados, o Senado Federal e o Ministério das Comunicações.
Também merece referência a cessão gratuita do Espaço
Cultural Anatel – que funciona na sede da Agência – para
a realização de eventos culturais, como peças teatrais e
espetáculos de música e de dança. O auditório do Espaço
foi cedido, ainda, para a realização de palestras e outras
atividades de órgãos públicos e autarquias.

• Comitê de Defesa dos Usuários
Em 2009, foram retomadas as atividades do Comitê de
Defesa dos Usuários de Serviços de Telecomunicações
(Cdust), que tem por objetivo assessorar e subsidiar o
Conselho Diretor da Anatel no exercício de suas competências legais em matéria de defesa e proteção dos direitos dos usuários de serviços de telecomunicações.
Entre as atribuições do Cdust, destacam-se:
•• assistir o Conselho Diretor da Anatel no seu relacionamento com o Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor (SNDC);
•• propor ao Conselho Diretor diretrizes para:
••elaboração de metodologia de avaliação do cumprimento dos direitos dos usuários;
••adoção de indicadores de medição de práticas
comerciais para prevenir infrações;

••adoção de procedimentos de controle e prevenção de infrações;
••adoção de medidas e providências para averiguações preliminares e instauração de procedimento
administrativo;
••elaboração de procedimentos para fiscalização
do cumprimento das decisões do SNDC que envolvam empresas de telecomunicações; e
•• opinar sobre proposta de instrumentos deliberativos da Anatel avaliando-os do ponto de vista da defesa dos direitos dos usuários de serviços de telecomunicações.
O Comitê realizou duas reuniões ao longo do ano, tendo
definido cinco temas para atuação: Participação Social e
Transparência; Inclusão Social e Acessibilidade; Regulação, Concorrência e Convergência; Regulação e os Direitos do Consumidor; e Funcionamento do Cdust. O colegiado tem a seguinte composição:
Representantes convidados de instituições públicas e
privadas
•• Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC)
•• Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH)

•• Usuários de outros serviços
Representantes da Anatel
•• Representante do Conselho Diretor
•• Chefe da Assessoria de Relações com os Usuários
•• Chefe da Assessoria Parlamentar e de Comunicação Social
•• Representante da Procuradoria
•• Representante da Ouvidoria
•• Representante da Auditoria
•• Representante da Superintendente-Executiva
•• Superintendentes e demais assessores podem ser
convocados em função da pauta da reunião

• Conselhos de usuários do STFC
Os Conselhos de Usuários do Serviço Telefônico Fixo Comutado nas prestadoras foram criados pela Anatel por
meio da Resolução 490/2008 com o objetivo de permitir
a elaboração de sugestões e de propostas de melhoria
para o serviço. De caráter consultivo, os conselhos são
formados por usuários do STFC e entidades ligadas à defesa dos interesses do consumidor.

•• Ministério das Comunicações
•• Entidades de classe das prestadoras
Representantes dos usuários de serviços de telecomunicações
•• Usuários de STFC de uso individual
•• Usuários de STFC de uso coletivo
•• Usuários de serviços móveis
•• Usuários de serviços de comunicação de massa
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Como parte do processo de acompanhamento dos trabalhos dos conselhos de usuários desenvolvido pela Agência, em 2009 a Anatel realizou reuniões presenciais com
os conselhos da Oi atuantes no Acre, no Amapá e no
Mato Grosso, além de reunião à distância com os conselhos da Embratel (regiões I, II e III). Nesses encontros,
foram discutidos aspectos operacionais do funcionamento dos conselhos e dirimidas dúvidas a respeito da regulamentação do STFC.

Ao final do exercício, estavam em funcionamento 47 conselhos, conforme detalhado na tabela abaixo. De acordo
com o Regulamento de Conselho de Usuários do STFC, a
obrigação de organizar e manter conselhos é imposta às
prestadoras com Poder de Mercado Significativo – atualmente, apenas as concessionárias.

Prestadora

Quantidade de conselhos

Oi

31

CTBC

4

Embratel

3

Sercomtel

1

Telefônica

8

• Parceria com órgãos de defesa do
consumidor
Entre as ações de curto prazo do Plano Geral de Atualização da Regulamentação das Telecomunicações no Brasil (PGR), consta a promoção de parcerias com órgãos
oficiais de proteção e defesa do consumidor – como o
Ministério Público, o Ministério da Justiça e os Procons –,
com entidades representativas da sociedade organizada
e com órgãos oficiais de defesa da concorrência.
Nesse sentido, a Anatel participa desde 2008, por meio
de Acordo de Cooperação celebrado com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), do projeto Fortalecimento da Capacidade Técnica de Participação Social no Processo de Regulação, patrocinado pelo Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), iniciativa que
tem como objetivo principal o equilíbrio das forças de
mercado, por meio da participação ativa da sociedade
nos processos de regulação.
O Acordo com o Idec contempla propostas de procedimentos para ampliar a abrangência e a qualidade da participação de representantes dos interesses dos usuários
em instâncias como consultas e audiências públicas da
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Anatel, assim como propostas de novas formas de interação. As ações decorrentes desse projeto envolvem mecanismos de transparência, de participação, de comunicação, de capacitação, de regulamentação e de apoio aos
órgãos de defesa do consumidor.
Entre as ações desenvolvidas em 2009, merece destaque
a capacitação recíproca dos servidores da Anatel e do
Idec. Realizado em dois módulos, o Curso de Direito do
Consumidor e Regulação em Telecomunicações permitiu
a capacitação de servidores da Anatel em Direito do Consumidor e dos servidores do Idec em telecomunicações.
Também participaram do curso – que reuniu cerca de
cem profissionais – representantes dos Procons, do Ministério da Justiça, do Centro de Defesa do Consumidor
(CDC), da Associação Nacional dos Defensores Públicos e
de associações de defesa do consumidor.

• Conselho Consultivo
O Conselho Consultivo da Anatel é o órgão de participação institucionalizada da sociedade na Agência, constituído por 12 membros. Sua importância é registrada
originalmente na Exposição de Motivos da Lei Geral de
Telecomunicações: “A Agência disporá, como órgãos superiores, do Conselho Diretor e do Conselho Consultivo,
o primeiro sendo seu organismo máximo”. O documento indica que o colegiado foi concebido como forma de
“efetivar a participação dos Poderes do Estado e da sociedade na fiscalização do órgão regulador” – o que justifica a sua composição por representantes dos poderes
Legislativo e Executivo e de entidades representativas da
sociedade.
Cabe ao Conselho Consultivo, segundo a Lei Geral de Telecomunicações:
•• opinar, antes do encaminhamento ao Ministério
das Comunicações, sobre os planos gerais de outorgas e de metas para universalização e demais políticas
governamentais de telecomunicações;

•• aconselhar quanto à instituição ou à eliminação da
prestação de serviço no regime público;
•• apreciar os relatórios anuais do Conselho Diretor; e
•• requerer informação e fazer proposição a respeito
das atribuições do Conselho Diretor.
O resultado do relevante trabalho desenvolvido pelo
Conselho Consultivo no ano de 2009 será apresentado
em relatório específico a ser elaborado pelo Conselho
Consultivo.

Atuação internacional

nais são formuladas de modo mais participativo e refletem melhor os interesses nacionais.
A ação das CBCs permite, ainda, que o conhecimento
gerado no Brasil por entidades voltadas à produção, à
pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias conquiste
visibilidade, respeito e aceitação internacionais. Além dos
servidores da Agência, fundações e centros de pesquisa,
universidades, fabricantes de equipamentos e prestadores de serviços de telecomunicações também são entidades ativas nas CBCs.
Reorganizadas em 2008, as quatro Comissões se consolidaram em 2009, atuando nas seguintes áreas:
•• CBC 1: Governança e Regimes Internacionais;

É competência da Anatel representar o Brasil, sob a coordenação do Poder Executivo, em organismos internacionais de telecomunicações, como a União Internacional de
Telecomunicações (UIT), a Comissão Interamericana de
Telecomunicações (Citel) e a Organização Internacional
de Satélites de Telecomunicações (ITSO).
A Agência também promove a interação com administrações e órgãos reguladores de telecomunicações de
outros países, em particular os do Mercosul, com vistas
à troca de experiências e à consecução de objetivos comuns, além de defender os interesses brasileiros em outras entidades internacionais, como a Corporação para
Atribuição de Nomes e Números na Internet (Icann), a
Organização Mundial do Comércio (OMC) e a Organização Internacional de Satélites Móveis (IMSO).

• Comissões Brasileiras de
Comunicações (CBCs)
As Comissões Brasileiras de Comunicações (CBCs) são foros de excelência criados pela Anatel para promover a
participação da sociedade nas discussões sobre temas da
agenda internacional de telecomunicações. Desse modo,
as posições defendidas pelo Brasil nos fóruns internacio-
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•• CBC 2: Radiocomunicações;
•• CBC 3: Normalização de Telecomunicações; e
•• CBC 4: Desenvolvimento das Telecomunicações.

• Consolidação da posição brasileira
no cenário internacional
A atuação da Anatel em discussões e negociações internacionais relacionadas às telecomunicações rendeu, em
2009, resultados positivos para o fortalecimento da posição do Brasil no setor.
A Agência ofereceu apoio técnico a missões do Governo
Federal para a promoção do sistema nipo-brasileiro de
TV digital (ISDB-T). Responsável pela canalização da TV
digital, a Anatel disponibilizou a todos os interessados
informações e ferramentas informatizadas que permitem
o cálculo de posicionamento e viabilidade dos canais.
Além dos quatro países sul-americanos que adotaram o
sistema – Peru, Argentina, Chile e Venezuela –, seguem
adiantados os entendimentos com República Dominica-

na, Haiti, Equador, Cuba e Paraguai, além de países africanos como Moçambique e Angola. A aceitação mundial
do ISDB-T está amparada em decisões da UIT. Em 2009,
a entidade incluiu, em sua Recomendação ITU-R BT.1306,
regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (Normas ABNT-15601 a 15607) que introduzem modificações
técnicas brasileiras ao sistema japonês, conferindo, assim, validade internacional ao padrão nipo-brasileiro de
TV digital.
A ampliação do mercado de consumo decorrente dessa expansão do sistema favorecerá a redução de preços
de equipamentos para emissoras e consumidores finais,
além de estimular a exportação de conteúdo brasileiro e
de softwares nacionais destinados à interatividade nas
diversas modalidades de TV aberta e por assinatura.
A UIT já chancelou alguns desses produtos brasileiros,
abrindo a possibilidade de sua utilização por fabricantes
de todo o mundo. Também em 2009, o Ginga-NCL foi
aprovado como recurso para aplicações interativas em
IPTV. O Ginga-NCL é um subsistema do Ginga, software
desenvolvido pela PUC/RJ para permitir a interatividade
no Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD). Estão em discussão, no âmbito desse órgão internacional, a aplicabilidade do Ginga para as televisões aberta e a cabo e a
equiparação do subsistema Ginga-J a outras linguagens
de TV digital internacionais.
O processo de inserção de padrões brasileiros de televisão digital em recomendações da UIT, tornando-os referências normativas internacionais, foi consolidado em
setembro de 2009, com a qualificação da ABNT como
organismo de padronização reconhecido pelo Setor de
Normalização de Telecomunicações da UIT (UIT-T). O Setor de Radiocomunicação da UIT (UIT-R) já havia reconhecido a Associação.
Outro produto em processo de padronização internacional no âmbito da UIT é o que permite mensurar a capacidade de rede metálica. Já em comercialização, ele é
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resultado de esforço da Agência, juntamente com outras
entidades, para desenvolver soluções para a massificação
do acesso em banda larga.
A qualidade da rede de telecomunicações pode ser alterada por questões externas (rompimentos, desligamentos, sinais interferentes, etc.) e internas (ampliação da
rede, aumento drástico de tráfego, etc.). E a demanda
crescente por elevadas taxas de transmissão na infraestrutura de rede metálica (par trançado) exige das operadoras conhecimento preciso da capacidade de suas instalações. Somados à preocupação de fornecer ao usuário a
garantia de qualidade dos serviços (picos de transmissão
e constância), esses fatores motivaram o conhecimento
da capacidade da infraestrutura para oferta de serviços
em banda larga.
Outros indicativos do fortalecimento da posição brasileira no cenário internacional das telecomunicações são a
oficialização da candidatura do engenheiro Fábio Leite à
Presidência do Bureau de Radiocomunicações da União
Internacional das Telecomunicações e a concessão ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do Prêmio
Telecomunicações Mundiais e Sociedade da Informação
2009, oferecido pela UIT. Com o tema “Protegendo as
crianças no ciberespaço”, a edição desse ano homenageou personalidades que se dedicaram a levar os benefícios da internet a todas as pessoas e a proteger os interesses dos usuários, em especial, as crianças.

• União Internacional das
Telecomunicações (UIT)
O Brasil é membro do Conselho da União Internacional
das Telecomunicações (UIT) e ocupa oito cargos gerenciais e diversas relatorias em comissões de estudos dos
três setores da UIT (Radiocomunicações, Normalização e
Desenvolvimento), além da vice-presidência do Grupo de
Assessoramento para o Desenvolvimento das Telecomunicações e da presidência do Grupo de Trabalho para Desenvolvimento de Recursos Humanos. Suas contribuições

subsidiam a criação e o aperfeiçoamento de recomendações da entidade.
Alinhada aos objetivos da UIT, a Anatel busca propor
medidas que estimulem o desenvolvimento harmônico
dos estados-membros. Em 2009, o Conselho da UIT decidiu pela renovação da gratuidade no acesso online às
Recomendações do Setor de Radiocomunicações. Fruto
de proposta brasileira aprovada em 2008, a liberalização
resultou em mais de 40% de aumento no uso do serviço,
em particular pelos países em desenvolvimento.
A Anatel também reforçou sua colaboração com o Escritório Regional da UIT para a Região das Américas. Com a
cessão de pessoal, recursos de informática e espaço físico adicionais, a Agência viabilizou a instalação no Brasil
de um Centro de Excelência da UIT. Parte de uma rede
mundial, esse Centro atua em parceria com reguladores,
universidades e centros de pesquisa, com o objetivo de
capacitar os profissionais da região em temas como política de telecomunicações, questões regulatórias, gestão
corporativa e tecnologias avançadas.
Nesse contexto, a Agência sediou o Fórum de Capacitação de Recursos Humanos para a Região das Américas –
que contou com mais de 160 participantes de 16 países
da Região das Américas. Além disso, a Anatel cedeu equipamentos de informática para o II Seminário Indígena
sobre Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs),
também realizado em Brasília, com a participação de 200
líderes e comunicadores indígenas brasileiros de 20 diferentes etnias e representantes de outros 13 países do
continente americano.
No Fórum Mundial de Políticas de Telecomunicações, organizado em Lisboa pela UIT, por sua vez, o Brasil defendeu a importância da universalização dos serviços de
telecomunicações e da ampliação do acesso aos recursos
da internet.
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O Brasil preside ainda o grupo de preparação global para
a próxima Conferência Mundial de Radiocomunicações
(CMR-2012), encontro em que serão identificadas as faixas de frequência que receberão, em todo o mundo, novos serviços de telecomunicações.

• Citel, Mercosul, Regulatel e Arctel
Na Comissão Interamericana de Telecomunicações (Citel),
o Brasil ocupa as presidências dos grupos de trabalho de
preparação de propostas interamericanas para as conferências mundiais de Radiocomunicações (CMR-2012) e
de Serviços de Radiocomunicações Terrestres Fixo e Móvel, bem como a vice-presidência do grupo de trabalho
que trata de radiodifusão.
Em 2009, o Brasil propôs estudo para viabilizar o
roaming internacional com preços mais baixos em toda
a região das Américas. Como as regras e tarifas atuais
são bastante restritivas, a proposta brasileira traz novos
elementos, como a aplicação da tarifa local de referência,
sem taxas extras.
No Comitê Diretivo Permanente (COM/Citel), o Brasil colaborou, em 2009, em propostas interamericanas e na
reformulação do Plano Estratégico da Citel.
No âmbito do Mercosul, a Anatel atuou na coordenação do uso de radiofrequências nas regiões de fronteira,
incluindo a solução de casos de interferências prejudiciais e de uso indevido do espectro e a harmonização
dos marcos regulatórios, das normas técnicas e das listas
de estações. Ofereceu ainda informações sobre o estado
atual dos testes de rádio digital e da implantação da TV
digital no País.
Sob a presidência do Brasil, ocupada de outubro de 2008
a outubro de 2009, o Foro Latino-americano de Entes
Reguladores de Telecomunicações (Regulatel) tornou-se
membro-associado da UIT, o que lhe confere maior reco-

nhecimento e visibilidade internacionais. Dentre as iniciativas brasileiras, estão a promoção de seminários técnicos e o aperfeiçoamento do mecanismo de recolhimento
de dados e indicadores do setor (Sirtel), além de estudos
sobre roaming regional e evolução da regulação em face
da convergência, ambos já aprovados e com propostas
em operação, e do debate sobre alternativas para permitir a sustentabilidade financeira do Regulatel.
Em fevereiro de 2009, a Anatel aderiu à carta de criação da Associação de Reguladores de Comunicações e
Telecomunicações da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (Arctel-CPLP). Nesse esforço de cooperação, a
Agência enviou instrutores a seminários técnicos para capacitação de reguladores africanos de língua portuguesa
e espanhola, em Angola e Guiné-Bissau.

• Governança da internet
Em parceria com o Ministério das Relações Exteriores
(MRE) e o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br),
a Anatel trabalha para fortalecer a posição brasileira nos
debates internacionais sobre governança da internet,
que envolve aspectos como infraestrutura, domínios, números, inclusão digital, estabilidade da rede e segurança.
Entre os resultados desse esforço está a assinatura, em
setembro de 2009, de acordo (Affirmation of Commitments – AoC) entre a Corporação para Atribuição de
Nomes e Números na Internet (Icann) e o Departamento
de Comércio norte-americano. Por meio do documento,
foram estabelecidos compromissos e mecanismos de
prestação de contas por parte da Icann à comunidade internacional, sob a forma de múltiplas auditorias. Um dos
auditores será o Comitê Consultivo de Governos (GAC,
do inglês Governmental Advisory Committee), que representa diversos governos e que, com a mudança, deverá
receber novas adesões, além de ter sua importância reforçada.
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Essa é uma demanda há muito defendida pelo Brasil e
que representa importante progresso rumo a uma maior
internacionalização da Icann, instituição norte-americana
que coordena, em âmbito global, o sistema de identificadores exclusivos da internet, como nomes de domínio
e endereços usados em protocolos. Órgão vinculado à
Icann, porém independente desta, o GAC é composto
por governos e conta com observadores de várias organizações intergovernamentais, tratando de assuntos relacionados a políticas públicas da internet.
Outro tema discutido em 2009 foi a transição do protocolo IPv4 para o IPv6, para permitir a expansão da internet, que já conta com 1,7 bilhão de usuários no mundo.
E deverá crescer ainda mais com a aprovação do procedimento em via rápida (fast track) para que países que
utilizam caracteres não latinos, como Coreia, Japão e
Rússia, possam criar domínios, reconhecidos internacionalmente, utilizando suas próprias escrituras. O Japão,
por exemplo, que possui mais de um tipo de escritura,
poderá criar domínios de código de país em todas elas,
além do código que já possui em caracteres latinos (.jp),
e poderá administrá-los com total liberdade.
A segurança também terá avanços, com o desenvolvimento de um mecanismo de assinatura eletrônica, conhecido como DNSSEC, que entrou em fase de testes em
2009. A ferramenta será utilizada para combater a pirataria no sistema de nomes de domínio, dificultando a obtenção de dados sigilosos como os de clientes de bancos,
lojas e cartões de crédito.

• Relações bilaterais
A Agência também atua, ao lado do MRE, em negociações comerciais que têm reflexo na prestação de serviços
de telecomunicações. No âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), é fundamental a promoção de
reuniões bilaterais para consolidar posições defendidas
pelo Brasil, em especial sobre pontos em que existe forte
pressão dos países desenvolvidos, como a abertura de

mercados. No âmbito do Mercosul, por exemplo, um
acordo comercial assinado pelo bloco com a Colômbia
poderá resultar em benefícios para empresas brasileiras
dispostas a atuar naquele país.
Em 2009, a Anatel promoveu reuniões técnicas bilaterais
com Angola, Comissão Europeia, Colômbia, Cuba, Equador, Estados Unidos, Haiti, Índia, Itália, Japão, México,
Moçambique, Peru, República Dominicana, Rússia, Senegal e Suécia.
Além do intercâmbio de experiências e conhecimento
em temas como universalização, gestão e engenharia do
espectro, interconexão, portabilidade numérica, digitalização da radiodifusão e separação funcional, a iniciativa
propiciou a realização de atividades de capacitação para
os servidores da Agência.
Foram assinados memorandos de entendimento com
Egito e São Tomé e Príncipe, além de terem sido atualizados os termos dos acordos firmados com Angola e
Cabo Verde, que preveem a realização de atividades de
cooperação técnica.

Acompanhamento do PGR
Ao longo deste capítulo, foram mencionadas algumas
das principais ações desenvolvidas pela Anatel em 2009,
em consonância com o Plano Geral de Atualização da Regulamentação das Telecomunicações no Brasil (PGR).
Para a implementação das 23 ações de curto prazo, a
Anatel está executando 59 projetos, que também buscam atender às diretrizes do Ministério das Comunicações.
Os quadros a seguir apresentam cada uma dessas ações
e os projetos a elas relacionados, além de uma breve descrição de seus objetivos.
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Ação 1: Promoção de parcerias com os órgãos oficiais de proteção e defesa do consumidor e entidades representativas da sociedade organizada, bem como com os órgãos oficiais de defesa da concorrência
Projeto

Descrição

Acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (Idec)

O Acordo de Cooperação Técnica 002/2008 foi firmado
com o Idec visando ao desenvolvimento de ações conjuntas
no Projeto Fortalecimento da Capacidade Técnica da Participação Social no Processo de Regulação. Anatel e Anvisa
participam como experiência Piloto. A Anatel também busca
cooperar com o DPDC e Procons para fortalecer as atividades
e promover campanhas de fiscalização do Decreto do SAC.

Convênio com o Departamento de Proteção e Defesa
do Consumidor do Ministério da Justiça (DPDC/MJ)

Entendimentos entre a Anatel e o DPDC/MJ, com vistas à assinatura de portaria conjunta para a celebração de convênio.

Pesquisa de satisfação dos usuários do STFC, do SMP e Realização de pesquisa de satisfação dos usuários sobre
dos serviços de TV por Assinatura
a prestação do STFC, do SMP e dos serviços de TV por
assinatura.

Ação 2 : Qualidade dos Serviços
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Projeto

Descrição

Acordo com o Idec

O Acordo de Cooperação Técnica 002/2008 foi firmado
com o Idec visando ao desenvolvimento de ações conjuntas
no Projeto Fortalecimento da Capacidade Técnica da Participação Social no Processo de Regulação. Anatel e Anvisa
participam como experiência Piloto. A Anatel também busca
cooperar com o DPDC e Procons para fortalecer as atividades
e promover campanhas de fiscalização do Decreto do SAC.

Convênio com o DPDC/MJ

Entendimentos entre a Anatel e o DPDC/MJ, com vistas à assinatura de portaria conjunta para a celebração de convênio.

Atualização do Plano Geral de Metas de Qualidade –
Serviço Telefônico Fixo Comutado (PGMQ-STFC)

Atualização do PGMQ-STFC, inclusive com vistas a incorporar
indicadores de qualidade percebida pelos usuários.

Atualização do Plano Geral de Metas de Qualidade –
Serviço Móvel Pessoal (PGMQ-SMP)

Revisão do PGMQ-SMP e do Regulamento de Indicadores de
Qualidade do Serviço Móvel Pessoal (RIQ-SMP), inclusive com
vistas a incorporar indicadores de qualidade percebida pelos
usuários.

Elaboração do Regulamento de Gestão da Qualidade
da Prestação do Serviço de Comunicação Multimídia
(RGQ-SCM)

Estabelecer as metas de qualidade a serem cumpridas pelas
prestadoras do SCM, seus indicadores e critérios de coleta e
envio de informações à Anatel.
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Revisão do Plano Geral de Metas de Qualidade – TV
por Assinatura (PGMQ-TV por Assinatura)

Proposta de atualização do PGMQ-TV por Assinatura, que
deverá ser adequado ao Regulamento de Proteção e Defesa
dos Direitos dos Assinantes de Serviços de Televisão por Assinatura.

Pesquisa de satisfação dos usuários do STFC, do SMP e Realização de pesquisa de satisfação dos usuários sobre
dos serviços de TV por Assinatura
a prestação do STFC, do SMP e dos serviços de TV por
assinatura.
Elaboração dos Regulamentos de Atendimento e Cobrança Indevida

Com esses documentos, a Anatel concentrará e uniformizará, no que couber, as regras sobre atendimento, faturamento e cobrança aplicáveis aos principais serviços de
telecomunicações de interesse coletivo (STFC, SMP, SCM e TV
por Assinatura). O Regulamento de Atendimento adequará a
regulamentação da Anatel ao Decreto do SAC; o Regulamento de Cobrança Indevida, por sua vez, estabelecerá regras
gerais para faturamento dos serviços prestados e instituirá
nível mínimo de informações que devem ser fornecidas nos
documentos de cobrança.

Alteração do Regulamento Técnico para Emissoras de
Radiodifusão Sonora em FM

Alteração do Regulamento Técnico para Emissoras de Radiodifusão Sonora em FM, de forma a incorporar orientações da
União Internacional de Telecomunicações (UIT).

Ação 3: Atualização do Plano Geral de Outorgas (PGO), com foco nos Grupos que possuam controle de Concessionária Local do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC)
Projeto

Descrição

Acompanhamento dos condicionamentos impostos na Cada condicionamento previsto no Ato 7.828/2008 é objeto
anuência prévia da operação Oi/BrT
de um processo administrativo de acompanhamento específico, sob responsabilidade das superintendências da Anatel.
Na medida em que os condicionamentos são cumpridos,
tais processos são encaminhados à deliberação do Conselho
Diretor.
Revisão da Norma para unificação das tarifas e preços A revisão tem por objetivo estabelecer as regras para a unido STFC praticados nos setores consolidados pelo PGO ficação das tarifas e preços do STFC praticados nos setores
consolidados pelo PGO.
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Ação 4: Revisão dos Contratos de Concessão
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Projeto

Descrição

Alteração do Regulamento do STFC

O Regulamento do STFC tem por objetivo disciplinar as
condições de prestação e de fruição do serviço prestado em
regime público e em regime privado e estabelecer as novas
regras dos contratos de concessão para o período 20112015.

Elaboração do Plano de Metas de Universalização II
(PMU II)

Elaboração do Plano de Metas para Universalização do STFC
para atendimento a localidades com menos de 100 habitantes. Estima-se que sejam atendidas 8.760 localidades.

Elaboração do Regulamento do Plano Geral de Metas
para a Universalização (PGMU II)

Elaboração do Regulamento do PGMU II, aprovado pelo
Decreto 4.769/2003 e posteriormente alterado pelo Decreto
6.424/2008, que prevê a troca de metas de PSTs urbanos por
backhaul. O PGMU II vigora até o final de 2010.

Elaboração do PGMU III

Proposta de revisão do PGMU para o período de 2011-2015,
contemplando novas metas.

Revisão do Regulamento sobre Bens Reversíveis

A proposta visa aprimorar e atualizar as regras e as definições pertinentes ao acompanhamento e ao controle de bens
e serviços vinculados à concessão do STFC.

Revisão dos Contratos de Concessão

Proposta de alteração dos Contratos de Concessão do STFC,
nas modalidades de serviço Local, Longa Distância Nacional
e Longa Distância Internacional para o período 2011-2015.

Revisão do Regulamento do Acesso Individual Classe
Especial (Aice)

Proposta de revisão do Aice, com o intuito de atualizar as
regras básicas, os requisitos e as características para implementação, oferta, utilização, tarifação e qualidade, buscando-se sua efetiva implantação.
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Ação 5: Regulamentação do STFC
Projeto

Descrição

Alteração do Regulamento do STFC

O Regulamento do STFC tem por objetivo disciplinar as
condições de prestação e de fruição do serviço prestado em
regime público e em regime privado e estabelecer as novas
regras dos contratos de concessão para o período 20112015.

Ampliação das Áreas Locais do STFC

A revisão do Regulamento tem por objetivo estabelecer os
critérios para ampliação das áreas locais e as novas regras
para o período 2011-2015.

Revisão da Norma para unificação das tarifas e preços A revisão tem por objetivo estabelecer as regras para a unido STFC praticados nos setores consolidados pelo PGO ficação das tarifas e preços do STFC praticados nos setores
consolidados pelo PGO.
Revisão de Proposta de Regulamento sobre Divulgação A proposta visa disciplinar a edição e o fornecimento de
de Listas de Assinantes e de Edição e Distribuição de
LTOG e a gratuidade do código 102.
Lista Telefônica Obrigatória e Gratuita (LTOG)
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Elaboração do Regulamento de Interrupções Sistêmicas do STFC

Elaboração do Regulamento de Interrupções Sistêmicas do
STFC à luz das metas de qualidade estabelecidas no PGMQ.

Elaboração do Regulamento para Critérios de Reajuste
do Valor de Chamada (VC)

O Regulamento tem por objetivo estabelecer os critérios e
regras para o reajuste do VC.

Elaboração do Regulamento sobre Atendimento Fora
da Área de Tarifação Básica (FATB)

O Regulamento tem por objetivo disciplinar as condições de
atendimento rural para a prestação e a fruição de serviços
de telecomunicações de interesse coletivo.

Revisão da norma para cálculo do Índice de Serviços
de Telecomunicações (IST)

Revisão dos critérios e da metodologia de cálculo do IST –
aplicado no reajuste e na atualização de valores associados à
prestação dos serviços de telecomunicações.

Revisão do Regulamento para Expedição de Autorização para Prestação do STFC

Proposta de revisão do Regulamento para Expedição de Autorização para Prestação do STFC.

Revisão do Regulamento sobre Bens Reversíveis

A proposta visa aprimorar e atualizar as regras e as definições pertinentes ao acompanhamento e ao controle de bens
e serviços vinculados à concessão do STFC.

Revisão do Regulamento do Aice

Proposta de revisão do Aice, com o intuito de atualizar as
regras básicas, os requisitos e as características para implementação, oferta, utilização, tarifação e qualidade, buscando-se sua efetiva implantação.
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Ação 6: Elaboração do Plano Geral de Metas de Competição (PGMC)
Projeto

Descrição

Implementação do Modelo de Custos

Implementação otimizada do modelo de custos, incluindo
acesso em banda larga.

Elaboração do PGMC

Definição dos mercados relevantes e dos Grupos Econômicos
detentores de Poder de Mercado Significativo (PMS) em cada
um deles, bem como o estabelecimento de mecanismos de
estímulo à competição, como assimetrias regulatórias entre
Grupos com e sem PMS.

Revisão do Regulamento de Remuneração de Redes do Alteração do Regulamento de Remuneração pelo Uso de
SMP
Redes de Prestadoras do Serviço Móvel Pessoal (RRUR-SMP),
especificamente em seu artigo 24, que versa sobre a determinação dos Grupos detentores de PMS na oferta de interconexão em rede móvel em cada Região do PGA-SMP.
Elaboração do Regulamento para Critérios de Reajuste
do Valor de Chamada (VC)

O Regulamento tem por objetivo estabelecer os critérios e
regras para o reajuste do VC.

Elaboração do Regulamento de Resolução de Conflitos A proposta versa sobre a resolução administrativa de conflitos surgidos na aplicação e na interpretação da ordem
jurídica aplicável ao setor de telecomunicações relativos à
competência da Anatel.

Ação 7: Regulamentação do Plano Geral de Autorizações do Serviço Móvel Pessoal (PGA-SMP)
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Projeto

Descrição

Alteração do PGA-SMP

Revisão do PGA-SMP, considerando o conceito de Grupo
Econômico.
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Ação 8: Disponibilização de radiofrequências para a massificação de acessos em banda larga
Projeto

Descrição

Destinação da Faixa de 2,5 GHz

Definição da destinação da faixa de 2,5 GHz para os serviços
Telefônico Fixo Comutado, Móvel Pessoal, de Comunicação
Multimídia e MMDS.

Destinação da Faixa de 3,5 GHz

Definição da destinação da faixa de 3,5 GHz para o Serviço
Móvel Pessoal.

Destinação da Faixa de 450-470 MHz

Definição da faixa de 450-470 MHz para prestação de STFC,
SCM e SMP, de modo a permitir provimento de acesso aos
serviços de telefonia e de dados em banda larga, preferencialmente em áreas rurais, com baixa densidade populacional ou não atendidas por sistemas de telecomunicações.

Licitação da Banda H e Sobras do SMP

Licitação de Radiofrequência nas faixas de 1,9 GHz e 2,1
GHz (subfaixa H), além de Sobras e Subfaixas de Extensão do
SMP.

Ação 9: Regulamentação dos serviços para ampliação da oferta e da competição
Projeto

Descrição

Elaboração do PGMC

Definição dos mercados relevantes e dos Grupos Econômicos
detentores de Poder de Mercado Significativo (PMS) em cada
um deles, bem como o estabelecimento de mecanismos de
estímulo à competição, como assimetrias regulatórias entre
Grupos com e sem PMS.

Elaboração do Regulamento de Exploração de Rede
Virtual no SMP

Estabelecimento da exploração de SMP por meio de Rede
Virtual, normatizando as relações entre os envolvidos neste
processo (por Autorizado ou Credenciado de Rede Virtual).

Revisão do Regulamento de Remuneração de Redes do Alteração do Regulamento de Remuneração pelo Uso de
SMP
Redes de Prestadoras do Serviço Móvel Pessoal (RRUR-SMP),
especificamente em seu artigo 24, que versa sobre a determinação dos Grupos detentores de PMS na oferta de interconexão em rede móvel em cada Região do PGA-SMP.
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Revisão dos valores de referência de Exploração Industrial de Linha Dedicada (EILD)

Proposta de revisão dos valores de referência do EILD.

Elaboração do Regulamento para Critérios de Reajuste
do Valor de Chamada (VC)

O Regulamento tem por objetivo estabelecer os critérios e
regras para o reajuste do VC.
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Ação 10: Regulamentação de Desagregação de Elementos de Redes de Telecomunicações (Unbundling), permitindo,
dentre outros, desagregação total (Full Unbundling), compartilhada (Line Sharing e Bit Stream) e de plataforma
Projeto

Descrição

Implementação do Modelo de Custos

Implementação otimizada do modelo de custos, incluindo
acesso em banda larga.

Elaboração do PGMC

Definição dos mercados relevantes e dos Grupos Econômicos
detentores de Poder de Mercado Significativo (PMS) em cada
um deles, bem como o estabelecimento de mecanismos de
estímulo à competição, como assimetrias regulatórias entre
Grupos com e sem PMS.

Ação 11: Implementação otimizada do Modelo de Custos, incluindo acesso em banda larga
Projeto

Descrição

Implementação do Modelo de Custos

Implementação otimizada do modelo de custos, incluindo
acesso em banda larga.

Elaboração da Norma sobre Metodologia de Cálculo
do Custo Médio Ponderado de Capital (WACC)

A Norma tem por objetivo estabelecer a metodologia de estimativa do custo médio ponderado de capital das empresas
prestadoras de serviços de telecomunicações, a ser adotada
no cumprimento de suas obrigações legais, regulamentares
e contratuais.

Ação 12: Regulamentação de uso de radiofrequências, de forma a permitir uma utilização mais eficiente por parte
das prestadoras de serviços de telecomunicações, tanto de interesse coletivo quanto de interesse restrito
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Projeto

Descrição

Destinação da Faixa de 2,5 GHz

Definição da destinação da faixa de 2,5 GHz para os serviços
Telefônico Fixo Comutado, Móvel Pessoal, de Comunicação
Multimídia e MMDS.

Destinação da Faixa de 3,5 GHz

Definição da destinação da faixa de 3,5 GHz para o Serviço
Móvel Pessoal.

Licitação da Banda H e Sobras do SMP

Licitação de Radiofrequência nas faixas de 1,9 GHz e 2,1
GHz (subfaixa H), além de Sobras e Subfaixas de Extensão do
SMP.

Destinação da Faixa de 450-470 MHz

Definição da faixa de 450-470 MHz para prestação de STFC,
SCM e SMP, de modo a permitir provimento de acesso aos
serviços de telefonia e de dados em banda larga, preferencialmente em áreas rurais, com baixa densidade populacional ou não atendidas por sistemas de telecomunicações.
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Elaboração do Regulamento do Uso Eficiente do
Espectro

O Regulamento estabelece os critérios para avaliação da eficiência de uso do espectro de radiofrequências para sistemas
terrestres ponto-a-ponto e ponto-área e sistemas de satélites, com o objetivo de promover o uso eficiente do espectro
de radiofrequências.

Revisão do Regulamento de Uso do Espectro (RUE)

O Regulamento de Uso do Espectro estabelece procedimentos de utilização do espectro de radiofrequências, assim
como parâmetros gerais de administração, condições de uso
e controle de radiofrequências em território nacional, incluindo o espaço aéreo e águas territoriais.

Alteração do Regulamento Técnico para a Prestação
dos Serviços de Radiodifusão de Sons e Imagens e
Retransmissão de Televisão

Alteração do Regulamento Técnico para a Prestação dos Serviços de Radiodifusão de Sons e Imagens e Retransmissão de
Televisão, de forma a incluir critérios técnicos para a instalação e a operação de estações de televisão digital.

Ação 13: Regulamentação e planejamento de outorgas para os serviços de TV por Assinatura
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Projeto

Descrição

Atualização do Planejamento de Outorga para os serviços de TV a Cabo e MMDS

A revisão do planejamento objetiva o estímulo à entrada de
novas empresas e à competição no setor, de modo a ampliar
o número de municípios com possibilidade de atendimento
e a base de assinantes.

Elaboração da Norma de uso dos Canais Básicos de
Utilização Gratuita

A proposta tem por objetivo disciplinar as condições de uso
dos canais previstos no art. 23, inciso I, da Lei do Serviço de
TV a Cabo.

Concessão de Outorga para os Serviços de TV a Cabo

Elaboração de instrumento convocatório e início do processo
de outorga para o serviço de TV a Cabo.

Revisão do Regulamento do Serviço de TV a Cabo

Proposta de Regulamento do Serviço de TV a Cabo, que tem
como objetivo adequar o serviço ao disposto na Lei Geral de
Telecomunicações (LGT) e corrigir a defasagem tecnológica
existente na regulamentação em vigor.

Revisão do Regulamento do Serviço DTH

Proposta de Regulamento do DTH, que tem como objetivo
adequar o serviço ao disposto na LGT.

Revisão do Regulamento do Serviço Especial de
Televisão por Assinatura (TVA)

Proposta de Regulamento do Serviço Especial de Televisão
por Assinatura (TVA), que tem como objetivo adequar o
serviço ao disposto na LGT e nas demais normas relativas ao
uso do espectro.

Revisão do PGMQ-TV por Assinatura

Proposta de atualização do PGMQ-TV por Assinatura, que
deverá ser adequado ao Regulamento de Proteção e Defesa
dos Direitos dos Assinantes de Serviços de Televisão por Assinatura.
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Ação 14: Regulamentação do Serviço Móvel Global por Satélite (SMGS)
Projetos

Descrição

Atualização da regulamentação do SMGS e elaboração Revisão da regulamentação do SMGS em vigor e elaboração
do Regulamento de Numeração do SMGS
do Regulamento de Numeração do SMGS, para aumento
da cobertura das redes de acesso, inclusive banda larga, em
áreas rurais ou de fronteira.

Ação 15: Regulamentação de Poder de Mercado Significativo (PMS)
Projeto

Descrição

Elaboração do PGMC

Definição dos mercados relevantes e dos Grupos Econômicos
detentores de Poder de Mercado Significativo (PMS) em cada
um deles, bem como o estabelecimento de mecanismos de
estímulo à competição, como assimetrias regulatórias entre
Grupos com e sem PMS.

Revisão do Regulamento de Remuneração de Redes do Alteração do Regulamento de Remuneração pelo Uso de
SMP
Redes de Prestadoras do Serviço Móvel Pessoal (RRUR-SMP),
especificamente em seu artigo 24, que versa sobre a determinação dos Grupos detentores de PMS na oferta de interconexão em rede móvel em cada Região do PGA-SMP.

Ação 16: Regulamentação para fomento à pesquisa, desenvolvimento e produção de tecnologia nacional em telecomunicações
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Projeto

Descrição

Implantação do Centro de Desenvolvimento de Estudos Regulatórios da Anatel (Cedra)

O Centro destina-se à realização de estudos e análises prospectivas, além de qualificação técnica dos servidores da
Anatel relativamente ao avanço das telecomunicações e às
respectivas técnicas de regulação necessárias.

Reestruturação da Anatel

Estudos e prospecção de nova estrutura organizacional, com
vistas à otimização da gestão e dos resultados da Agência.

Elaboração do Regulamento de P&D

Estabelecimento de diretrizes para fomento à pesquisa, ao
desenvolvimento e à produção de tecnologia nacional em
telecomunicações. O novo Regulamento proporá mecanismos para estimular a geração de inovação tecnológica em
telecomunicações no País e investimentos em P&D por parte
de instituições e fabricantes nacionais.
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Ação 17: Revisão dos procedimentos administrativos e organizacionais da Anatel, no sentido de torná-los aderentes
ao novo cenário convergente das telecomunicações
Projeto

Descrição

Implantação do Centro de Desenvolvimento de Estudos Regulatórios da Anatel (Cedra)

O Centro destina-se à realização de estudos e análises prospectivas, além de qualificação técnica dos servidores da
Anatel relativamente ao avanço das telecomunicações e às
respectivas técnicas de regulação necessárias.

Reestruturação da Anatel

Estudos e prospecção de nova estrutura organizacional, com
vistas à otimização da gestão e dos resultados da Agência.

Revisão do Regulamento de Fiscalização

Estabelecimento dos limites, dos procedimentos e dos critérios para a fiscalização da execução, da comercialização e do
uso dos serviços; da implantação e do funcionamento das
redes de telecomunicações; e da utilização dos recursos de
órbita.

Revisão do Regulamento de Sanções Administrativas

Estabelecimento de parâmetros e critérios para a aplicação
de sanções administrativas por infrações referentes às leis
aplicáveis ao setor de telecomunicações, aos regulamentos
ou às demais normas pertinentes, bem como em consequência da inobservância dos deveres decorrentes dos contratos
de concessão ou dos atos e termos de permissão e de autorização de serviço ou dos atos de autorização de uso de radiofrequência, observados os princípios constitucionais e legais.

Ação 18: Eliminar a necessidade de as empresas autorizadas solicitarem anuência prévia da Anatel para alterações
contratuais de menor relevância
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Projeto

Descrição

Elaboração da Regulamentação sobre anuência prévia
para as alterações contratuais de menor relevância
(Serviço Limitado)

Proposta de alteração dos regulamentos envolvidos, a fim de
eliminar procedimentos dispensáveis.

Elaboração da Regulamentação sobre anuência prévia
para as alterações contratuais de menor relevância
(SCM)

Proposta de alteração dos regulamentos envolvidos, a fim de
eliminar procedimentos dispensáveis.
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Ação 19: Utilização de meios das redes móveis e satelitais para aumento da cobertura das redes de acesso, inclusive
banda larga, em áreas rurais ou de fronteira
Projeto

Descrição

Atualização da regulamentação do Serviço Móvel Global por Satélite (SMGS) e elaboração do Regulamento
de Numeração do SMGS

Revisão da regulamentação do SMGS em vigor e elaboração
do Regulamento de Numeração do SMGS, para aumento
da cobertura das redes de acesso, inclusive banda larga, em
áreas rurais ou de fronteira.

Licitação da Banda H e Sobras do SMP

Licitação de Radiofrequência nas faixas de 1,9 GHz e 2,1
GHz (subfaixa H), além de Sobras e Subfaixas de Extensão do
SMP.

Destinação da Faixa de 450-470 MHz

Definição da faixa de 450-470 MHz para prestação de STFC,
SCM e SMP, de modo a permitir provimento de acesso aos
serviços de telefonia e de dados em banda larga, preferencialmente em áreas rurais, com baixa densidade populacional ou não atendidas por sistemas de telecomunicações.

Ação 20: Regulamentação do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM)
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Projeto

Descrição

Revisão do Regulamento do SCM

O projeto tem como objetivo a massificação do aceso à banda larga e o aprimoramento dos direitos dos usuários, conforme previsto na regulamentação do Serviço.

Elaboração do Regulamento de Gestão da Qualidade
da Prestação do Serviço de Comunicação Multimídia
(RGQ-SCM)

Estabelecer as metas de qualidade a serem cumpridas pelas
prestadoras do SCM, seus indicadores e critérios de coleta e
envio de informações à Anatel.

Elaboração do Regulamento de Remuneração de Redes do SCM

Elaboração de Regulamento de Remuneração de Rede de
SCM.

Elaboração do Regulamento de Numeração do SCM

Elaboração de Regulamento de Numeração do SCM.
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Ação 21: Revisão do Plano Geral de Metas para a Universalização
Projeto

Descrição

Elaboração do PMU II

Elaboração do Plano de Metas para Universalização do STFC
para atendimento a localidades com menos de 100 habitantes. Estima-se que sejam atendidas 8.760 localidades.

Elaboração do Regulamento do PGMU II

Elaboração do Regulamento do PGMU II, aprovado pelo
Decreto 4.769/2003 e posteriormente alterado pelo Decreto
6.424/2008, que prevê a troca de metas de PSTs urbanos por
backhaul. O PGMU II vigora até o final de 2010.

Elaboração do PGMU III

Proposta de revisão do PGMU para o período de 2011-2015,
contemplando novas metas.

Ação 22: Separação Funcional, separação empresarial e separação estrutural
Projeto

Descrição

Elaboração do PGMC

Definição dos mercados relevantes e dos Grupos Econômicos detentores de Poder de Mercado Significativo (PMS) em
cada um deles, bem como o estabelecimento de mecanismos de estímulo à competição, como assimetrias regulatórias entre Grupos com e sem PMS.

Ação 23: Realização de estudos e adoção de medidas para a proteção da infraestrutura nacional de telecomunicações
contra falhas e ataques de guerra cibernética
Projeto

Descrição

Elaboração do Regulamento de Interrupções Sistêmicas do STFC

Elaboração do Regulamento de Interrupções Sistêmicas do
STFC à luz das metas de qualidade estabelecidas no PGMQ.

Proteção da Infraestrutura Crítica de Telecomunicações Desenvolvimento e aplicação de metodologias para identificação da infraestrutura crítica, das ameaças e das interdependências entre as infraestruturas, além da criação do
cenário ideal e do diagnóstico da infraestrutura crítica.
Segurança e proteção da infraestrutura nacional de
telecomunicações
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O Sistema Rede Nacional de Fibras Ópticas (Renaf) tem
como escopo mapear e exibir a infraestrutura e características das redes ópticas existentes no Brasil.
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PANORAMA DO SETOR

PANORAMA DO SETOR

Panorama do Setor

Telefonia fixa
O Brasil encerrou 2009 com 41,5 milhões de acessos
do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), com
crescimento de 0,7% na base de assinantes em
relação a 2008. No período houve, principalmente nos
grandes centros, incremento da oferta de STFC pelas
prestadoras autorizadas que se utilizaram, muitas vezes,

da infraestrutura de outros serviços, como TV a cabo e
telefonia móvel. No final do exercício, a participação das
autorizadas no mercado representava cerca 20% dos
acessos fixos em serviço; em 2008, elas somavam 16%
dos acessos.

EVOLUÇÃO DOS ACESSOS DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO
(em milhões)
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

• Densidade
Em 2009, a teledensidade – número de acessos em
serviço por grupo de cem habitantes – alcançou a marca
de 21,6; em 2008, esse indicador registrava 21,4.
No final do exercício, São Paulo, Distrito Federal e Rio
de Janeiro eram as unidades da Federação com maior
teledensidade. Os estados com menor número de acessos
por habitantes eram Maranhão, Alagoas, Pará e Piauí. Em
relação a 2008, as maiores reduções na teledensidade
foram verificadas no Rio Grande do Norte, na Bahia e
na Paraíba, enquanto os maiores crescimentos ocorreram
em São Paulo, em Tocantins e no Amapá. O gráfico a
seguir indica a evolução da densidade do STFC em todo
o País.
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• Competição
na participação da Embratel e da Tim, com destaque
para essa última devido ao lançamento de planos que
incentivavam o tráfego intra-rede, em âmbito nacional,
de seus clientes do Serviço Móvel Pessoal.

Em 2009, a competição evoluiu tanto nas chamadas de
Longa Distância Nacional (LDN) quanto nas de Longa
Distância Internacional (LDI). No final do exercício, o
volume de tráfego acumulado apontava crescimento
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• Qualidade

• Tarifas e preços

No exercício, o percentual de cumprimento das
obrigações estabelecidas pela Anatel no Plano Geral
de Metas de Qualidade (PGMQ) aumentou de 81,8%
para 82,9%, revertendo tendência de queda que vinha
sendo registrada desde 2006, quando a atual versão do
Plano entrou em vigor, com obrigações mais rígidas para
as prestadoras. O gráfico abaixo mostra a variação do
cumprimento do PGMQ nos últimos anos.

Em 2009, o reajuste médio dos planos básicos do STFC da
maioria das concessionárias do serviço foi de 0,9767%,
abaixo, portanto, dos principais índices inflacionários do
País. Entre 2005 e 2009, o reajuste médio da telefonia
fixa foi de 5,8%, enquanto o IPCA subiu 19,4% e o IGPDI, 20,4%, como demonstra o gráfico da página a seguir.

Em 2010, serão concluídos os trabalhos de revisão do
novo PGMQ, que vigerá a partir de 2011; ao longo de
2009, foram realizadas consulta e audiências públicas
para discutir com a sociedade as novas obrigações. Entre
as inovações do Plano, merece destaque a proposta de
realização, pelas prestadoras, de pesquisa de qualidade
percebida que permita mensurar a satisfação dos usuários
em relação ao serviço. Avaliações sobre a qualidade
percebida pelos usuários serão incluídas também nos
planos de metas de qualidade da telefonia móvel e da
TV por Assinatura. Como praticamente toda a planta
brasileira de telefonia fixa se encontra digitalizada – em
2005, o índice de digitalização alcançou 99,9% –, esse
indicador deixará de ser acompanhado pela Anatel a
partir de 2011, como proposto no novo PGMQ.

Desenvolvido em 2005 pela Anatel em parceria com o
IBGE, o Índice de Serviços de Telecomunicações (IST)
reflete as reais variações de despesas das prestadoras,
por meio da combinação de outros índices existentes
na economia. Embora o índice setorial calculado entre
março de 2008 e junho de 2009 tenha resultado em
inflação de 5,07%, a aplicação do Fator X – mecanismo
redutor do reajuste de tarifas – permitiu que os ganhos
auferidos pelas concessionárias fossem compartilhados
com os usuários, resultando no reajuste autorizado.

CUMPRIMENTO DO PGMQ
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COMPARATIVO INFLAÇÃO X REAJUSTE
Ano-base: 2005
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A tabela abaixo indica os reajustes das tarifas locais do
STFC autorizados para cada concessionária.

Concessionária

Reajuste – Minuto

Reajuste –
Assinatura

Oi/Telemar
Oi/Brasil Telecom

0,9767%

0,9767%

Telefônica
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0%

2009

Reajuste

O valor do crédito para uso em telefone público
teve reajuste de 0,82%, passando de R$ 0,1215 para
R$ 0,1225, com impostos e contribuições sociais.
Em termos reais, houve redução das tarifas e preços
do STFC. Essa redução e a melhora dos indicadores de
qualidade, ambas decorrentes das ações regulatórias da
Anatel, mostram como o consumidor tem se beneficiado
do aumento da competição e das medidas adotadas pela
Agência.

Telefonia fixa chega também a
áreas remotas ou de difícil acesso

Universalização

As obrigações de universalização impostas às concessionárias permitiram, em 2009, o atendimento a:
•• 72,2 mil pessoas, em 245 aldeias indígenas,
com 288 TUPs e 102 acessos individuais;

Além dos 41,5 milhões de acessos fixos individuais,
o Brasil contava, ao final de 2009, com 1,1 milhão de
Telefones de Uso Público (TUPs, os orelhões). Em todo
o País, 37,7 mil localidades eram atendidas pelo STFC,
sendo que 21,2 mil contavam apenas com acessos
coletivos. Mais de 98% dos brasileiros tinham acesso à
telefonia fixa.

•• 390 mil pessoas, em 557 assentamentos rurais,
com 700 TUPs e 816 acessos individuais;
•• 2.763 pessoas, em nove arquipélagos no
Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio
Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Amazonas,
com nove TUPs;

• Densidade
Como apontado no gráfico a seguir, o número de
orelhões no País tem-se mantido praticamente estável
desde 2006, quando entrou em vigor o atual Plano Geral
de Metas para a Universalização (PGMU), que estabelece
como uma das obrigações a serem cumpridas pelas
concessionárias do serviço a densidade de seis orelhões
por grupo de mil habitantes por região do Plano Geral
de Outorgas.

•• 12,4 mil pessoas, em 83 núcleos habitacionais
localizados em áreas remotas do Acre, Amazonas,
Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais,
Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins, com
83 TUPs; e
•• 9,1 mil pessoas, em 14 localidades situadas
em zonas fronteiriças de Rondônia, Roraima,
Mato Grosso do Sul, Amazonas e Mato Grosso,
com 14 TUPs.

EVOLUÇÃO DE TUPS
(em milhares)
1.378,7

1.368.2

1.327,3 1.316,6

1.274,0
1.132,8

1.142,0
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2007

1.131,1 1.127,2

909,5
740,0
589,1
740,2
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1999

2000
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PGMU I – Decreto 2.592/1998
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2004

2005

2008

2009

PGMU II – Decreto 4.763/2003

• Acessibilidade
De acordo com o PGMU, as concessionárias devem
adaptar pelo menos 2% dos Telefones de Uso Público,
sob demanda, para cada tipo de necessidade especial.
Ao final de 2009, o Brasil contava com 21,8 mil orelhões
adaptados para pessoas com deficiência de locomoção
(cadeirantes) e 4,2 mil para pessoas com deficiências
auditiva ou da fala. Além disso, por exigência da Anatel,
as concessionárias adaptaram todos os TUPs para permitir
que pessoas com deficiências visuais pudessem saber,
por meio de sinais auditivos, a quantidade de créditos
existentes nos cartões indutivos.

Telefonia móvel
De 2008 a 2009, a base de assinantes do Serviço Móvel
Pessoal (SMP) registrou crescimento de 15,5%, alcançando
173,9 milhões de acessos, como mostra o gráfico abaixo.
Entre as causas desse aumento estão a expansão das
localidades atendidas pelo serviço – resultado dos
compromissos de abrangência estabelecidos no leilão
de 3G, realizado em 2007 –; a oferta de novos serviços
oriundos da tecnologia 3G, como a transmissão de dados
via banda larga móvel; o aumento da capacidade de rede
decorrente de licitações de faixas de radiofrequências
realizadas em 2007; o aumento da qualidade dos serviços
prestados; e a expansão do serviço, estimulada por
campanhas promocionais realizadas pelas prestadoras.
EVOLUÇÃO DOS ACESSOS DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL
(em milhões)
173,9
150,6
120,9
99,9
86,2
65,6

7,4

15,0

23,2
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34,9

46,4
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• Densidade
Como resultado dessa ampliação da planta da telefonia
móvel, a densidade do serviço, que em 2008 era de
pouco mais de 78 celulares por grupo de cem habitantes,
chegou a 90,5 – crescimento de 16%.
No final de 2009, cinco unidades da Federação – Distrito
Federal, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro
e Rio Grande do Sul – já haviam ultrapassado a marca
de um celular para cada habitante, nível comparável ao
de países desenvolvidos. No exercício, houve aumento
da densidade em todas as unidades da Federação. Os
estados que mais apresentaram crescimento foram
Tocantins, Amapá, Maranhão e Rondônia. As menores

densidades do serviço eram registradas no Maranhão, no
Piauí e no Pará.
Apesar do crescimento de 2009, as regiões Norte e
Nordeste apresentaram as menores densidades do País,
estando todos os estados dessas regiões abaixo da média
nacional. O crescimento mais acentuado da densidade
na região pertencente à Amazônia Legal demonstra que
os compromissos de abrangência estabelecidos no leilão
de 3G permitiram que a telefonia móvel fosse levada
mesmo às áreas mais distantes do País, promovendo,
assim, a massificação do acesso ao serviço. O gráfico
abaixo mostra a densidade do serviço por Unidade da
Federação.

DENSIDADE DO SMP
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• Pré-pagos x pós-pagos

• Tecnologia

Ao longo do exercício, cresceu a participação de terminais
pré-pagos no Brasil: em janeiro, eram 81,6% da planta;
em dezembro, 82,5% (143,6 milhões de acessos). Esse
aumento deve-se, principalmente, à massificação do
Serviço Móvel Pessoal, com a penetração em municípios
pequenos e atendimento à população de baixa renda. Na
comparação com outros países, o Brasil ocupava, no final
de 2009, o quinto lugar, atrás apenas da China, da Índia,
dos Estados Unidos e da Rússia.

No final do exercício de 2009, a tecnologia GSM era a
mais usada no País para a prestação do SMP, respondendo
por mais de 90% dos acessos. Devido a investimentos das
prestadoras na rede GSM e na tecnologia 3G, o percentual
de acessos WCDMA dobrou de 2008 a 2009, passando
de 1,1% para 2,3%. Como resultado do crescimento da
banda larga móvel, os acessos para transmissão de dados
saltaram de 0,4% para 2,6%. Os gráficos abaixo mostram
a distribuição dos acessos do SMP por tecnologia em
2008 e em 2009.

TECNOLOGIAS EMPREGADAS
2008

2009
Dados
0,45%
TDMA
0,77%
WCDMA
1,12%

CDMA 2000
0,30%
AMPS
0,01%

CDMA
8,45%
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TDMA
0,18%
WCDMA
2,35%
CDMA
4,83%

GSM
88,90%
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Dados
2,63%

GSM
90,01%

• Competição

• Qualidade

Na comparação com 2008, a principal mudança
relacionada à competição no Serviço Móvel Pessoal foi a
aquisição da Brasil Telecom Celular pela Oi. Apesar de ter
perdido pequena parcela do mercado, a Vivo continuou
com o maior número de assinantes, concentrando
29,7% do mercado, seguida pela Claro, com 25,5%, e
pela Tim, com 23,6%, que apresentou a maior queda de
participação, com 0,5 ponto percentual a menos. Após a
aquisição da Brasil Telecom Celular, a Oi passou de 16,1%
para 20,7% – o que justifica a diminuição da participação
de outras empresas no mercado, que caiu de 4% para
0,4%, como apontam os gráficos abaixo, que mostram a
evolução da competição no SMP nos últimos dois anos.

Na comparação com 2008, praticamente não foram
registradas mudanças em relação ao atendimento das
metas de qualidade da telefonia móvel: o percentual
de cumprimento das obrigações previstas no PGMQ
alcançou, no exercício, 92,6%, ficando 0,6% abaixo do
registrado no período anterior.

Comunicação Multimídia
Ao final de 2009, o Brasil contava com 13 milhões de
acessos fixos banda larga em serviço – crescimento de
14% em relação a 2008. O dado é ainda mais expressivo
quando se analisa a evolução histórica do número de

COMPETIÇÃO NO SMP
2008

Oi
16,19%

Outras
4,09%
Vivo
29,84%

Tim
24,17%
Claro
25,71%
2009

Oi
20,73%

Outras
0,37%
Vivo
29,75%

Tim
23,63%
Claro
25,52%
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22 milhões de brasileiros usam
internet rápida
No final de 2009, o País contava com 21,7 milhões
de acessos à internet rápida, sendo 13 milhões de
acessos fixos e 8,7 milhões de acessos móveis. De
2008 a 2009, a participação dos acessos móveis
saltou de 23% para 40%.
A exemplo do que vem ocorrendo no SCM, a
demanda por maiores velocidades de acesso tem
crescido também em outras tecnologias usadas
para oferta de internet em alta velocidade: em
2006 e 2007, havia maior procura por acessos
de até 512 Kbps; em 2008, houve aumento da
demanda por velocidades de 512 Kbps a 2Mbps;
em 2009, embora o maior número de acessos
ainda usasse velocidade de 512Kbps a 2Mbps,
já era nítido o crescimento da demanda por
velocidades de 2 a 34 Mbps.

acessos: no ano 2000, o País possuía apenas 100 mil
assinantes do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM),
como indica o gráfico abaixo.
EVOLUÇÃO DOS ACESSOS DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
(em milhões)
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Como em outros países, no Brasil aumentou a demanda
por maiores velocidades de transmissão. Em 2009, o
maior crescimento ocorreu na faixa de 2-34 Mbps, o que
se deve, principalmente, ao uso de serviços como VoD in
HD (Video on Demand in High Definition), P2P (Peer-toPeer), VoIP, IPTV e Serviços WEB 2.0, dentre outros.
No final do exercício, o País contava com cerca de 1,8
mil empresas autorizadas do Serviço de Comunicação
Multimídia – quase 50% a mais que em 2008, quando
havia aproximadamente 1,2 autorizadas. Esse crescimento
significativo foi devido, em grande parte, à migração das
autorizações de outros serviços para o SCM e à grande
quantidade de empresas de pequeno e médio portes
que obtiveram outorga da Anatel para prestar serviço
de acesso em banda larga utilizando radiofrequências
cujo uso independe de autorização da Agência. Também
contribuiu para esse resultado a agilidade com que a
Anatel tem atendido a pedidos de autorização a fim de
incentivar a competição, ampliando a oferta de serviços
e, assim, garantindo aos usuários melhores padrões de
qualidade.
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Exploração de satélites
O Brasil era atendido, no fim de 2009, por 29 satélites
estrangeiros e nove nacionais operando para conectar
138,4 mil estações terrenas móveis e 57,8 mil fixas; em
2008, eram 31 satélites estrangeiros e oito nacionais, que
conectavam 133,3 mil estações terrenas móveis e 45,1
mil fixas. Embora tenha havido redução no número de
satélites, a capacidade de atendimento cresceu – com
reflexos na ampliação da competição no setor – em
virtude de solicitações de faixas de frequências adicionais
apresentadas por várias exploradoras de satélites

estrangeiros, da conferência de novo direito de exploração
de satélite estrangeiro à Hispasat e do lançamento pela
empresa, no final do exercício, do satélite Amazonas-2.
As ilustrações a seguir apontam os satélites brasileiros
e estrangeiros autorizados a prover capacidade para as
prestadoras de serviços de telecomunicações no País, no
final de 2009.

SATÉLITES GEOESTACIONÁRIOS BRASILEIROS EM OPERAÇÃO
92°W
BRASIL SAT B2
Star One

61°W
AMAZONAS-1
AMAZONAS-2
Hispamar

84°W
BRASIL SAT B4
Star One

63°W
ESTRELA DO SUL
Loral Skynet

75°W
BRASIL SAT B3
Star One

65°W
BRASIL SAT C1
Star One
70°W
BRASIL SAT C2
Star One

Banda C

Banda Ku

68°W
BRASIL SAT B1
Star One

Bandas C e Ku

Bandas C, Ku e X

O satélite brasileiro Amazonas-2, além de operar na Banda Ku, também carrega carga útil em faixas de frequências do Plano do Apêndice 20B do Regulamento de
Radiocomunicações da UIT, sendo considerado, apenas para essas faixas de frequência planejadas, satélite estrangeiro
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SATÉLITES GEOESTACIONÁRIOS ESTRANGEIROS AUTORIZADOS

89°W
GALAXY 28
(Intelsat)

58°W
IS 9
(Panamsat)

54°W
INMARSAT 3
AOR West 2
(Inmarsat)

55,5°W
IS 805
61,0°W
Amazonas-2 (Intelsat)
(Hispasat)

45°W
IS 1R
(Panamsat)

53°W
INMARSAT-4
F2
(Inmarsat)

43°W
IS SR
(Panamsat)

43,1°W
IS 11
(Panamsat)

37,5°W
AMC-12
(SES/Star One)

40,5°W
NSS 806
(New Skies)

34,5°W
IS 903
(Intelsat)

27,5°W
IS 907
(Intelsat)

30,0°W
Hispasat - 1C
Hispasat - 1D
(Hispasat)

22°W
15,5°W
NSS 7
(New Skies) INMASRSAT3
AOR East
(Inmarsat)

24,5°W
IS 905
(Intelsat)

95°W - GALAXY 3C (Panamsat)

18°W
IS 901
(Intelsat)

12,5°W
Atlantic Bird 1
(Eutelsat)

15°W
TELSTAR 12
(Skynet)

8,0°W
Atlantic Bird 2
(Eutelsat)

101°W - AMC 4 (SES)

1°W
IS10-02
(Intelsat)

107,3°W - ANIK F1 (Telesat)
113°W - SATMEX6 (Satmex)
116,8°W - SATMEX5 (Satmex)

Bandas C e L

Banda C

Banda Ku

Bandas C e Ku

Banda L

Bandas C e Ku (Apêndice 30B)

O satélite brasileiro Amazonas-2, além de operar na Banda Ku, também carrega uma carga útil em faixas de frequências do Plano do Apêndice 20B do
Regulamento de Radiocomunicações da UIT, sendo considerado, apenas para essas faixas de frequência planejadas, satélite estrangeiro
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5,0°W
Atlantic Bird
(Eutelsat)

A participação das exploradoras de satélites nacionais
e estrangeiras no mercado brasileiro de provimento de
capacidade espacial, nas bandas C e Ku, no final de 2009,
é apresentada no gráfico abaixo.

PARTICIPAÇÃO NO MERCADO POR EXPLORADORA DE SATÉLITE BANDAS C E KU
Telesat Canada
1,71%
SES Americom
2,70%

Hispasat
1,80%

Skynet
1,25%

Panamsat
7,18%

SatMex
0,95%
Eutelsat
0,93%
Star One
27,69%

Telesat Brasil
7,60%

New Skies
11,21%

Intelsat
14,49%
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Hispamar
22,49%

Serviços de Comunicação de Massa
O número de assinantes do serviço de TV por Assinatura
registrou, de 2008 a 2009, crescimento de quase 20% –
o maior aumento percentual desta década. Ao final do
exercício, o serviço somava 7,5 milhões de assinantes,
como aponta o gráfico a seguir. Considerando-se o
número médio de 3,3 pessoas por domicílio informado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
na Pesquisa Nacional de Domicílios de 2008, os serviços
de TV por Assinatura eram distribuídos a quase 25
milhões de pessoas.

A evolução da base de assinantes verificada em 2009
deveu-se, basicamente, a dois fatores: a ampliação da
oferta conjunta de múltiplos serviços (os combos) e a
oferta de serviços de TV por Assinatura prestados via
satélite (Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio
por Assinatura via Satélite – DTH), que, no exercício,
apresentaram acréscimo de 32,9%. Nos serviços de TV a
Cabo (TVC) foi registrado aumento de 13,2%. Os serviços
prestados via microondas (Serviço de Distribuição
Multiponto Multicanal – MMDS), por sua vez, tiveram
decréscimo de 10,5%.

EVOLUÇÃO DA TV POR ASSINATURA
(em milhões)
7,5
6,3
5,3

2,6

2,8

3,4
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• Densidade
Medida como o número de assinaturas por 100 domicílios,
a densidade dos serviços de TV por Assinatura também
foi discretamente ampliada em 2009, chegando a 12,8.
Em relação a 2008, quando a densidade dos serviços foi
de 11,7, o crescimento foi de 1,1 ponto percentual.

26,9 assinantes para cada 100 domicílios, seguido de
São Paulo e Rio de Janeiro, com densidades de 23,7
e 20,7, respectivamente. Acima da média nacional
também estavam Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As
menores densidades dos serviços de TV por Assinatura
continuavam sendo verificadas no Piauí, no Tocantins, no
Maranhão e no Pará, como indica o gráfico abaixo.

Na distribuição por estado, a densidade do serviço
manteve o quadro de anos anteriores. Com a maior
densidade do País, o Distrito Federal alcançou, em 2009,

DENSIDADE DA TV POR ASSINATURA
25,2
26,9
22,0
23,7
17,7
20,7
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4,0
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• Competição
principalmente as controladas por concessionárias de
telefonia fixa. Os gráficos abaixo mostram como evoluiu
a competição no setor de TV por Assinatura nos últimos
dois anos.

Embora duas empresas continuassem liderando o
mercado de TV por Assinatura, a competição no setor
aumentou ao longo de 2009, em grande parte devido
à participação das prestadoras de serviços via satélite,

EVOLUÇÃO DA COMPETIÇÃO
2008

2009

Abril
2,86%

Outras
13,99%

Telefônica
3,35%
A. Telecom
4,11%
Sky
27,91%
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Oi
3,32%

Abril
2,23%

Outras
9,43%

Embratel
3,75%
Net
47,78%

Net
48,41%

Telefônica
6,51%
Sky
26,35%

• Qualidade
Em 2009, as prestadoras dos serviços de TV por Assinatura
cumpriram quase 80% dos indicadores do Plano Geral
de Metas de Qualidade – resultado superior ao de 2008,
quando 67,2% dos indicadores foram cumpridos.
Na comparação com 2008, praticamente todos os
indicadores melhoraram, com destaque para os índices
de Correspondências Respondidas e de Interrupções
Solucionadas, que alcançaram 91,9%. Apesar da
evolução registrada pelas prestadoras, o Índice de

Ligações Atendidas (ILA) ficou abaixo da média dos
demais indicadores. O PGMQ estabelece que, ao ligar
para a central de atendimento da prestadora e depois
de solicitada a intervenção de telefonistas, o tempo de
espera do usuário não deve ser superior a 20 segundos
em 95% dos casos. Em 2009, 67,4% das prestadoras
cumpriram a meta no período de maior movimentação
noturno e 63,7% cumpriram a meta para o período
diurno. O gráfico abaixo indica o cumprimento do PGMQ
no exercício.

CUMPRIMENTO DO PGMQ

Índice de Ligações Atendidas - Noturno
Índice de Ligações Atendidas - Matutino
Índice de Reclamação do Serviço
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63,71%
67,40%
79,02%

Índice de Reclamação por Erro em Documento de Cobrança

86,34%

Índice de Solicitação de Reparos Atendidos

86,63%

Índice de Instalação do Serviço

88,17%

Índice de Atendimento Pessoal

89,34%

Índice de Cessação de Cobrança

89,51%

Índice de Correspondências Respondidas

91,93%

Índice de Interrupções Solucionadas

91,95%
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A fim de garantir a melhoria da qualidade dos serviços e o
cumprimento das metas estabelecidas, foram instaurados
Procedimentos para Apuração de Descumprimento de
Obrigação (Pados) para as irregularidades constatadas.
Além disso, reuniões periódicas têm sido realizadas com
representantes das prestadoras dos serviços de TV por
Assinatura, visando discutir problemas observados pela
Anatel e, assim, melhorar o atendimento aos usuários do
serviço e evitar novas infrações.
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ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Administração

Gestão orçamentária e financeira
• Receitas
Destinado a prover recursos para cobrir despesas feitas
pelo Governo Federal na execução da fiscalização de
serviços de telecomunicações, além de desenvolver os
meios e aperfeiçoar a técnica necessária a essa execução,
o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel)
foi criado pela Lei 5.070/1966 e suas receitas atingiram,
em 2009, R$ 5,3 bilhões – resultado 40,4% superior ao
previsto.
A receita decorrente do recolhimento de taxas de
fiscalização representou 49,7% do valor total arrecadado
pelo Fundo, conforme detalhado na tabela abaixo. As
outorgas de serviços de telecomunicações representaram
42,3% da arrecadação do Fistel, superando em mais de
380% o previsto para 2009 devido ao adiantamento, pelas
prestadoras, do pagamento de parcelas dos contratos
decorrentes da licitação para as faixas de terceira geração
do Serviço Móvel Pessoal, realizada em 2007.

Criado pela Lei 9.998/2000, o Fundo de Universalização
dos Serviços de Telecomunicações (Fust) destina-se a
proporcionar recursos para cobrir a parcela de custo
exclusivamente atribuível ao cumprimento das obrigações
de universalização de serviços de telecomunicações que
não possa ser recuperada com a exploração eficiente do
serviço.
Em 2009, a arrecadação do Fundo foi de R$ 1,4 bilhão,
tendo sido registrado acréscimo de 23,3% no valor
previsto, o que se deve, principalmente, ao aumento na
receita de outorga de telecomunicações. Desde a sua
criação, o Fust arrecadou R$ 8,7 bilhões.

Receitas do Fistel
em R$ milhões

LOA 2009

Arrecadado em 2009

Variação (%)

2.859,0

2.652,5

-7,2

Outorgas de Telecomunicações

466,9

2.255,4

383,1

Aplicações Financeiras **

475,0

427,1

-10,1

0,9

1,5

66,7

3.801,8

5.336,5

40,4

Taxas de Fiscalização (TFI + TFF) *

Outras Receitas
Total

Fonte: Siafi
* TFI: Taxa de Fiscalização de Instalação / TFF: Taxa de Fiscalização de Funcionamento
** Inclui aplicações financeiras da Anatel
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• Despesas
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ANATEL - 2009
R$ 397,7 milhões

Investimentos
R$ 36,3 milhões
9%
39%
Pessoal e
Encargos Sociais
R$ 204,6 milhões

52%

A Lei Orçamentária Anual (LOA/2009) definiu o montante
de R$ 326,6 milhões para as despesas da Anatel. Devido
a ajuste na distribuição do orçamento e a créditos
suplementares autorizados para as despesas de Pessoal
ao longo do exercício, a Agência encerrou 2009 com
dotação orçamentária de R$ 397,7 milhões, distribuída
conforme o gráfico acima.

o limite de empenho correspondeu, inicialmente, a 75%
da dotação total; no início de agosto, foi ampliado em
R$ 6,9 milhões, o que resultou na liberação final de
78,1% da dotação autorizada. A dotação da Agência
para Investimentos, no entanto, foi fortemente
contingenciada: dos R$ 36,3 milhões autorizados, foram
liberados R$ 8,5 milhões, resultando em corte de 76,6%.

O limite para despesas de Pessoal foi integralmente
liberado no início do ano. Os limites para movimentação
e empenho de Outras Despesas Correntes e Investimento,
por sua vez, foram definidos com base no Decreto de
Programação Financeira e na Portaria Interministerial
64/2009.

O desempenho da execução orçamentária da Anatel em
2009 superou em 8,5% o do ano anterior, tendo sido
empenhados 97,1% da dotação liberada, como aponta
a tabela a seguir, o que demonstra o esforço da Agência
para aprimorar a execução das despesas estimadas,
realizar as contratações previstas e criar as condições para
o cumprimento da programação definida. Foram pagos
R$ 287,7 milhões e R$ 38,1 milhões foram inscritos em
Restos a Pagar.

Para Outras Despesas Correntes da Anatel, grupo que
agrega os recursos destinados à manutenção da Agência,
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Orçamento 2009
LOA + créditos

Liberado para
empenho

Empenhado e
liquidado

Pago

Pessoal

204.562.314

204.562.314

204.474.893

203.735.893

739.000

Outras despesas
correntes

156.754.083

122.476.900

113.105.428

83.265.984

29.836.986

36.335.436

8.519.000

8.257.765

748.126

7.509.640

397.651.833

335.558.214

325.838.086

287.750.003

38.085.626

Grupo de despesa

Investimento
Total

Os gastos com Pessoal representaram, em 2009, 62,6%
do total liquidado pela Anatel. A LOA/2009 definiu o
montante de R$ 133,6 milhões para as despesas com
Pessoal e Encargos Sociais, mas, ao longo do exercício,
com vistas a responder ao aumento de despesa
decorrente do ingresso de novos servidores – aprovados
no terceiro concurso público para provimento de cargos
–, foram autorizados créditos suplementares no valor de
R$ 71 milhões. Como resultado, o montante de R$ 204,5
milhões empenhado e liquidado em 2009 superou os
valores de 2008 em 21,6%.
Em relação a Outras Despesas Correntes, foram executados
92,3% do valor liberado para empenho. O gráfico a
seguir detalha a execução dessas despesas, que incluem,
entre outros, os gastos relacionados às atividades de
fiscalização, com destaque para a contratação de serviços
associados à modernização do Sistema de Gestão e
Monitoragem do Espectro (SGME) e ao atendimento aos
usuários dos serviços de telecomunicações, especialmente
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em relação à manutenção da Central de Atendimento da
Anatel, instrumento fundamental de interação com a
sociedade.
Embora quase 77% dos recursos destinados a
Investimentos – para a aquisição de equipamentos
de informática, para a fiscalização e para a realização
de obras de adequação das instalações da Agência –
tenham sido contingenciados, o que limitou a execução
da programação da Anatel, foram executados 96,9%
da dotação liberada para empenho. A atualização do
ambiente de Tecnologia da Informação foi realizada
devido à necessidade de expansão dos recursos
tecnológicos para suporte às atividades da Agência e
consumiu investimentos da ordem de R$ 3,4 milhões.
Além disso, foram adquiridos equipamentos voltados a
aprimorar a eficiência da fiscalização e equipamentos
para a modernização do Circuito Fechado de TV da sede
da Agência.

EXECUÇÃO DAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DA ANATEL
Valores empenhados e liquidados: R$ 113,1 milhões

Regulamentação
dos serviços de
telecomunicações
R$ 2,3 milhões

Outras ações
finalísticas
R$ 0,5 milhão

Benefícios
assistenciais
R$ 5,6 milhões

Administração
da unidade
R$ 38,4 milhões

Capacitação
de servidores
R$ 4,5 milhões
Fiscalização
em serviços de
telecomunicações
R$ 30,2 milhões

Relaçoes com
usuários de serviços
de telecomunicações
R$ 14,7 milhões

Ações de informática
R$ 16,9 milhões

Gestão de aquisições e contratações
Ao longo de 2009, foram instruídos na sede, nos
escritórios regionais e nas unidades operacionais
da Agência mais de 600 processos de aquisições e
contratações. Quase 90% deles foram concluídos no
exercício, resultando em contratações que totalizaram
R$ 60,2 milhões – economia de 21,4% em relação aos
valores estimados desses contratos, que somavam R$
76,6 milhões.
Em 2009, a Anatel implementou novo modelo de
contratação, com foco no planejamento das aquisições
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e das contratações, a fim de eliminar eventuais
anomalias na especificação de produtos ou serviços que
poderiam comprometer a relação custo-benefício para a
Administração.
Com essas mudanças, busca-se tornar as contratações e
os contratos mais aderentes às necessidades da Agência.
A eficácia do novo modelo será medida por meio do
acompanhamento dos resultados obtidos no exercício de
2010.

Gestão ambiental
A Anatel criou, em 2009, uma comissão integrada por
servidores da sede e das representações estaduais para
preparar a adesão da Agência à Agenda Ambiental da
Administração Pública (A3P), programa que visa à adoção
da gestão socioambiental sustentável nas atividades
administrativas e operacionais do Governo Federal.
A fim de estimular os servidores, integrando-os aos
propósitos do programa, a Agência realizou, no exercício,
um seminário de gestão ambiental em parceria com o
Ministério do Meio Ambiente e a Câmara dos Deputados.

Os novos servidores de nível médio participaram de
programa de ambientação em 2009; para os de nível
superior, empossados no final do ano, a ambientação
ocorrerá em abril de 2010.

• Quadro de pessoal
Como resultado do terceiro concurso, houve recomposição
parcial do quadro de servidores da Agência, que passou
de 1.468, no final de 2008, para 1.625 em 2009 –
crescimento de 10,7%. O quadro a seguir apresenta a
variação do número de servidores de 2008 a 2009.

Variação do quantitativo de servidores

Gestão de pessoas
Em 2009, a Anatel realizou seu terceiro concurso público
para provimento de cargos de níveis médio e superior.
Quase 100 mil candidatos concorreram às 247 vagas
oferecidas – média de 399 candidatos por vaga, o que
traduz o enorme interesse despertado e a atratividade
apresentada pela carreira regulatória.
Diferentemente dos concursos anteriores, a destinação
dos candidatos foi regionalizada, com o objetivo de
permitir o preenchimento de maior número de vagas e,
ao mesmo tempo, diminuir a demanda por remoção e os
casos de desistência de aprovados devido à insatisfação
com a lotação definida na classificação final do certame.
Em junho de 2009, a Anatel solicitou ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão que o quantitativo de
vagas aprovado para o terceiro concurso fosse ampliado
em 63 postos de trabalho. O pedido, que não chegou a
ser respondido pelo Ministério no exercício, será reiterado
em 2010.
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Quadro

Variação
Variação %
quantitativa

2008

2009

Quadro
Efetivo

973

1.149

176

18,09

Quadro
Específico

202

198

-4

-1,98

Requisitados
Telebrás

186

183

-3

-1,61

Outros
Requisitados

27

27

0

0

Sem
Vínculo

80

68

-12

-15,00

1.468

1.625

157

10,69

Total

Conforme a Lei 10.871/2004, a força de trabalho aprovada
para a Anatel é de 1.690 servidores – quantitativo que
não inclui os nomeados sem vínculo. Ao final de 2009,
portanto, com os 1.557 servidores dos quadros efetivo
e específico, além dos servidores requisitados, incluindo
os da Telebrás, a Anatel contava com 92% do quadro
previsto.

• Capacitação
Ao longo de 2009, a Anatel investiu R$ 4,5 milhões em
eventos e atividades de capacitação a fim de promover
a qualificação de seu pessoal e, assim, possibilitar a
melhoria contínua dos processos de trabalho e dos
índices de satisfação da sociedade em relação aos serviços
prestados pela Agência.
Foram capacitados 1.474 servidores, com a realização
de 63,4 mil horas de capacitação em 461 eventos,
englobando cursos (presenciais, à distância e internos),
palestras, congressos, seminários, simpósios e workshops.
Como forma de viabilizar as ações de capacitação
previstas, a Anatel firmou, em 2009, duas grandes
parcerias:
•• com a Fundação Universidade de Brasília (FUB),
para a realização de cursos técnicos e operacionais; e
•• com a União Internacional de Telecomunicações
(UIT) e o Instituto Nacional de Telecomunicações
(Inatel), para a realização do Curso Avançado de
Especialização em Regulação de Telecomunicações.
A parceria com a Fundação Universidade de Brasília prevê
a realização de 21 cursos nas áreas de Engenharia, Direito
e Economia, entre outras. Até 2011, serão ofertadas
125 turmas, com 20 alunos cada, totalizando 2,5 mil
servidores capacitados.
O Curso Avançado de Especialização em Regulação
de Telecomunicações, por sua vez, foi desenhado
para preparar e aperfeiçoar profissionais para o
desenvolvimento de ações regulatórias teóricas e práticas.
Além de 184 servidores da Anatel, o curso também
conta com a participação de servidores da Câmara
dos Deputados, do Senado Federal, do Ministério das
Comunicações e da Procuradoria Federal Especializada,
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totalizando 200 alunos. Com 450 horas-aula, o curso tem
encerramento previsto para dezembro de 2010.
Outros 42 servidores da Anatel participavam, ao final de
2009, de cursos de pós-graduação estrito e lato sensu
com apoio institucional.
Também em 2009, foram contabilizadas 33 participações
em eventos de capacitação no exterior, em 11 diferentes
países. A maioria desses eventos foi organizada por
instituições ligadas ao setor de telecomunicações ou por
órgãos reguladores estrangeiros.

• Cedra
O projeto de criação do Centro de Estudos e
Desenvolvimento da Regulação em Telecomunicações da
Anatel (Cedra) teve sequência, em 2009, com a realização,
na sede da Agência, do seminário Cedra: Desafios
Institucionais da Regulação. O evento foi aberto a todos
os servidores da Agência e teve como objetivo debater
experiências de estruturação de centros de treinamento
e pesquisa, com vistas ao aprimoramento da proposta de
modelo de funcionamento do Cedra.
A criação do Cedra tem como objetivos:
•• estabelecer um espaço de reflexão, avaliação
crítica, capacitação e acompanhamento das técnicas
de regulação em telecomunicações;
•• mapear as melhores práticas em vigor no âmbito
das agências reguladoras, no Brasil e no exterior; e
•• fomentar a cooperação técnica, com entidades
brasileiras e estrangeiras, para aperfeiçoar o processo
de prospecção e análise dos impactos econômicos e
sociais decorrentes da ação regulatória.

• Progressão e promoção
A Anatel publicou, em fevereiro de 2009, portaria
interna fixando os critérios gerais e específicos para o
desenvolvimento dos servidores do quadro efetivo na
carreira. Foram estabelecidos, como requisitos para a
progressão e a promoção, aspectos como disponibilidade
orçamentária, resultado de avaliação de desempenho e
horas de capacitação.
Devido a perspectivas de alteração do Decreto 6.530/2008,
que regulamenta a progressão e a promoção para os
servidores do quadro efetivo das agências reguladoras,
no entanto, a Anatel decidiu adiar a implementação
das regras estabelecidas na Portaria. Provisoriamente,
a Agência concedeu o reposicionamento de servidores
ativos e inativos do quadro efetivo que haviam
completado ciclos de 18 meses de efetivo exercício.

• Horário flexível
Em 2009, a Anatel instituiu o controle eletrônico de ponto,
a jornada laboral de sete horas ininterruptas – somadas a
mais cinco horas semanais em regime de sobreaviso –, o
sistema de banco de horas, o regime de turno ou escala
e a expansão do horário de funcionamento da Agência.
Esses avanços administrativos foram implementados
como parte dos esforços da Anatel para a melhoria
da qualidade de vida dos servidores, refletindo-se na
consecução dos objetivos estabelecidos pelas políticas
públicas e no aperfeiçoamento dos serviços prestados à
sociedade.
Adotado em julho de 2009, o horário flexível foi tema
de pesquisa realizada em dezembro com a participação
de 47,5% dos servidores e 45% do corpo gerencial. A
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aprovação das mudanças foi de 98% entre os servidores
e de 83% entre os gerentes. A pesquisa indicou,
ainda, que, sob a ótica dos servidores, o novo modelo
proporciona, principalmente, melhoria da qualidade
de vida e aumento da motivação para o trabalho. Na
visão gerencial, os principais resultados proporcionados
pelo horário flexível são melhoria da qualidade de vida,
aumento da motivação para o trabalho e melhoria do
clima organizacional.

• Assistência à saúde
A Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão fixou, em 2009, novas
regras relacionadas à saúde suplementar dos servidores
públicos federais. Para se adequar a elas, a Anatel
regulamentou as hipóteses para concessão de auxílio, no
valor mensal de R$ 65 por beneficiário, para pagamento
de planos de saúde contratados pelos servidores.
Como o ressarcimento mostrou-se mais vantajoso para os
servidores, a Agência deixou de licitar e contratar plano
de saúde, como fazia até então, e optou por intermediar
a relação entre seu quadro de pessoal e grupos de saúde
que trabalhavam com várias operadoras para que os
servidores pudessem escolher a alternativa que lhes fosse
mais interessante.
Mais de 900 servidores aderiram a esse modelo de
assistência à saúde (total de 2,1 mil beneficiados, entre
titulares e dependentes); 92 optaram por contratar
outros planos e receber ressarcimento.

Gestão da Informação
• Portal e Biblioteca
As bibliotecas convencional e virtual são importantes
instrumentos para tornar públicos e transparentes os
atos da Anatel. Ao final de 2009, o acervo da biblioteca
convencional contava com 20,7 mil volumes, entre livros
(6,6 mil), periódicos (12,9 mil), multimeios (1.000) e
trabalhos acadêmicos (81). Além disso, foram recebidos
quase 9,5 mil pedidos de vista ou cópia de documentos
ou processos.

No período, a média de páginas acessadas a cada visita
ao portal caiu de 17 para 12, o que pode ser atribuído à
maior familiaridade do usuário com a nova estrutura do
portal, implementada em meados de 2007.
Devido à constatação de problemas com a ferramenta
de busca do portal, a Anatel decidiu investir em novo
sistema de pesquisa, a ser implementado no primeiro
semestre de 2010, de modo a agilizar o acesso ao acervo
da Agência.

O acervo da biblioteca virtual, por sua vez, contava com
120 mil documentos, dos quais 11,5 mil publicados no
exercício. Em 2009, o número de visitantes ao portal da
Anatel ultrapassou a marca de 4,5 milhões, superando
em 50% o registrado em 2008. O gráfico abaixo compara
a evolução do número de visitas, mês a mês, entre 2008
e 2009.

VISITAS AO PORTAL
458.449
436.607

424.446
377.685 391.180 386.990 373.181 381.448
404.422

385.704

355.781

333.613

359.311 344.807
342.119
317.054
312.878
295.337
169.081 151.618
168.226

144.595

118.790

Jan

Fev

208.519

Mar

Abr

Mai

2008
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• Renovação do parque
computacional
Ao final de 2009, a Anatel concluiu o processo de
aquisição de quase mil computadores – entre desktops
e notebooks –, dando continuidade ao plano de
atualização de seu parque computacional. Com isso, foi
possível compatibilizar a qualidade dos equipamentos de
informática disponibilizados aos servidores da Agência
à complexidade de suas atribuições, permitindo o pleno
desenvolvimento de suas atividades. A renovação deuse em âmbito nacional e refletirá positivamente também
nos equipamentos disponibilizados à sociedade nas salas
dos cidadãos.
Também foi concluído o processo de aquisição de 67
novos equipamentos servidores, com o objetivo de
substituir equipamentos com mais de cinco anos de uso.
A instalação dos novos servidores ocorrerá ao longo
de 2010 e possibilitará a readequação dos níveis de
espaço de armazenamento em disco e de capacidade
de processamento às demandas atuais, além de mitigar
eventual risco de descontinuidade nas atividades da
Agência em função de infraestrutura de informática
insuficiente.

• Sistemas de informação
Ao longo de 2009, principalmente no segundo semestre,
foram desenvolvidos projetos para aprimoramento de
sistemas interativos visando à implementação de novas
funcionalidades e serviços. Também foram desenvolvidos
novos sistemas, como o que permitirá a realização de
circuitos deliberativos em formato eletrônico, garantindo
ainda mais agilidade a esse meio de tomada de decisão do
Conselho Diretor. No final de 2009, essa funcionalidade
estava em fase conclusiva de testes.
Ao final do exercício, a Anatel contava com um conjunto
de 110 sistemas interativos, 42 dos quais abertos à
sociedade.
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SÉRIE HISTÓRICA

SÉRIE HISTÓRICA

Série Histórica
A Série Histórica apresenta a evolução do setor de telecomunicações no Brasil entre os anos de 1972 e 2009. A
tabela permite a análise da expansão dos serviços Telefônico Fixo e Móvel, de TV por Assinatura e de Comunicação Multimídia, além de dados sobre radiodifusão.
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DADOS RETROSPECTIVOS
INDICADORES

UNIDADE

1972

1973

1974

1975

1976 1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

EXPANSÃO DO SETOR
TOTAL DE TELEFONES

milhões

1,3

1,5

1,7

1,9

2,4

2,9

3,7

4,2

4,8

5,3

5,7

6,2

6,7

7,2

7,4

7,9

8,4

8,8

9,4

10,1

10,8

11,6

13,1

14,7

17,5

21,5

27,4

40,0

54,1

66,1

73,7

85,5

105,2

126,0

138,7

160,4

191,8

2 215,4

DENSIDADE TOTAL DE
TELEFONES

telefones total / 100
habitantes

1,3

1,5

1,6

1,8

2,2

2,6

3,2

3,5

4,0

4,4

4,6

4,9

5,2

5,5

5,5

5,8

6,0

6,2

6,5

6,9

7,2

7,5

8,5

9,4

11,0

13,4

16,8

24,2

32,4

39,0

42,9

48,3

58,7

68,1

73,9

84,3

99,5

112,1

SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO USO INDIVIDUAL (STFC)
ACESSO FIXO INSTALADO
DENSIDADE TELEFÔNICA INSTALADA
ACESSO FIXO EM SERVIÇO

milhões

1,5

1,7

1,9

2,3

3,0

3,7

4,7

5,0

5,5

5,8

6,4

6,8

7,3

7,6

8,1

8,5

9,1

9,7

10,3

10,8

11,7

12,4

13,3

14,6

16,5

18,8

22,1

27,8

38,3

47,8

49,2

49,8

50,0

50,5

51,2

52,7

57,9

59,6

acesso instalado / 100
habitantes

1,5

1,7

1,8

2,1

2,7

3,3

4,0

4,2

4,6

4,8

5,2

5,4

5,6

5,8

6,0

6,2

6,5

6,8

7,1

7,3

7,8

8,2

8,6

9,3

10,4

11,7

13,6

16,8

23,1

28,2

28,7

28,2

27,9

27,3

27,3

27,7

30,1

31,0

milhões acesso serviço /
100 habitantes

1,3

1,5

1,7

1,9

2,4

2,9

3,7

4,2

4,8

5,3

5,7

6,2

6,7

7,2

7,4

7,9

8,4

8,8

9,4

10,1

10,8

11,5

12,3

13,3

14,8

17,0

20,0

25,0

30,9

37,4

38,8

39,2

39,6

39,8

38,8

39,4

41,2

41,5

1,3

1,5

1,6

1,8

2,2

2,6

3,2

3,5

4,0

4,4

4,6

4,9

5,2

5,5

5,5

5,8

6,0

6,2

6,5

6,9

7,2

7,6

8,0

8,5

9,4

10,6

12,4

15,1

18,6

22,1

22,6

22,2

22,1

21,5

20,7

20,7

21,4

21,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27,9

35,5

45,8

56,1

67,8

73,2

84,6

92,5

97,2

98,3

98,7

99,4

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

DENSIDADE TELEFÔNICA EM SERVIÇO
TAXA DE DIGITALIZAÇÃO DA REDE LOCAL

%

SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO USO PUBLICO (STFC - TUP)
TELEFONE DE USO PÚBLICO

mil

10,5

13,8

14,0

18,7

24,7

29,7

38,5

46,0

53,6

60,7

69,6

77,7

94,3

106,2

149,7

181,3

209,9

230,7

239,8

233,3

258,2

278,2

342,6

367,0

428,4

520,5

589,1

740,0

909,5

1.378,7

1.368,2

1.327,3

1.316,6

1.274,0

1.132,8

1.142,0

1.131,1

1.127.2

telefones /
1000 habitantes

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

0,8

1,1

1,3

1,5

1,6

1,7

1,6

1,7

1,8

2,2

2,3

2,7

3,2

3,6

4,5

5,5

8,1

8,0

7,5

7,3

6,9

6,0

6,0

5,9

5,9

mil

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,7

6,7

31,7

191,4

755,2

1.416,5

2.744,5

4.550,2

7.368,2

15.032,7

23.188,2

28.745,8

33.188,2

3.377,3

-

-

-

-

-

-

milhões

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,7

43,0

65,6

86,2

99,9

120,9

150,6

173,9

acesso / 100
habitantes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

0,9

1,7

2,8

4,5

9,1

14,0

17,0

20,3

26,2

36,6

46,6

53,2

63,6

78,1

90,5

mil  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,1

6,2

7,9

20,1

20,8

21,4

23,8

82,2

193,8

358,6

429,8

429,9

430,0

431,0

668,6

927,5

1.330,5

1.844,3

2.508,3

acesso / 100 habitantes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

0,1

0,2

0,5

0,8

1,0

0,9

0,9

0,9

1,3

1,8

2,6

3,5

4,6

mil  

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

122,5

360,2

587,2

966,3

3.157,5

4.363,8

5.921,9

8.711,3

11.401,9

12.997,6

DENSIDADE ACESSO FIXO

acesso / 1000 habitantes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,7

2,1

3,4

5,5

17,6

23,6

31,6

45,8

59,1

-

DENSIDADE ACESSO FIXO

acesso / 100 domicílios

DENSIDADE  TELEFONE
DE USO PÚBLICO

SERVIÇO MÓVEL
ACESSO MÓVEL CELULAR
ACESSO MÓVEL PESSOAL (SMP)
DENSIDADE
ACESSO MÓVEL PESSOAL

SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO
ACESSO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) ¹
DENSIDADE ACESSO MÓVEL ESPECIALIZADO

2

COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
ACESSO FIXO EM SERVIÇO (SCM)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,4

TELEVISÃO POR ASSINATURA
SERVIÇO DE TELEVISÃO POR
ASSINATURA

mil assinaturas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400,0

1.000,0

1.842,6

2.455,2

2.575,5

2.799,6

3.426,2

3.607,0

3.553,8

3.596,3

3.851,1

4.176,4

4.579,4

5.348,6

6.320,9

7.473,5

DENSIDADE SERVIÇO TV POR
ASSINATURA

assinaturas / •
100 domicílios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,1

2,6

4,7

6,0

6,2

6,5

7,7

8,0

7,7

7,6

7,9

8,3

8,9

10,2

11,7

12,9

ND

ND

ND

ND

ND

ND

113

118

119

126

129

133

141

162

180

192

235

235

238

255

257

257

257

257

259

259

259

266

274

366

427

441

449

462

478

481

492

498

RETRANSMISSORA  DE  TV

ND

ND

ND

ND

ND

ND

300

369

1.640

1.670

1.773

4.656

4.964

5.177

5.434

5.530

5.590

5.760

5.797

5.997

6.142

6.216

6.462

6.755

7.749

7.945

7.986

8.427

8.677

8.841

9.638

9.787

9.878

9.816

9.897

9.993

10.044

10.208

RÁDIOS  FM

ND

ND

ND

ND

ND

ND

225

266

320

369

413

459

511

591

675

816

1.144

1.135

1.140

1.235

1.247

1.247

1.247

1.265

1.285

1.290

1.291

1.297

1.345

1.622

2.025

2.149

2.223

2.320

2.600

2.678

2.732

2.903

RÁDIOS  OM

ND

ND

ND

ND

ND

ND

970

1.009

1.040

1.089

1.160

1.187

1.214

1.274

1.312

1.362

1.528

1.529

1.532

1.563

1.571

1.571

1.573

1.575

1.576

1.576

1.576

1.578

1.588

1.632

1.682

1.697

1.707

1.708

1.711

1.718

1.749

1.773

RÁDIOS  OC

ND

ND

ND

ND

ND

ND

35

39

39

39

37

37

35

33

30

30

33

33

33

33

33

33

32

32

35

64

64

65

64

64

62

66

66

66

66

66

66

66

RÁDIOS  OT

ND

ND

ND

ND

ND

ND

105

105

104

99

98

94

90

88

85

82

84

85

83

83

83

82

82

80

80

80

80

80

80

78

76

75

75

75

75

75

74

74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

980

1.625

1.932

2.207

2.443

2.734

3.154

3.386

3.897

RADIODIFUSÃO
GERADORES  DE  TV

estação

RÁDIOS  COMUNITÁRIAS

1- Dados alterados devido a revisão de sistema
2- Dados calculados com base na população de municípios atendidos por SME

