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Apresentação
Em virtude da necessidade de estabelecer o posicionamento estratégico da Anatel ante os desafios
que se descortinarão para o setor de telecomunicações nos próximos dez anos, preparando a
Agência para contribuir positivamente e pró-ativamente com o desenvolvimento do país, em 11 de
fevereiro de 2015, foi aprovado o Plano Estratégico da Anatel para o período de 2015-2024.
A elaboração do Plano Estratégico teve como base o Método Grumbach, concebido pela empresa
Brainstorming, o qual se constitui em uma sistemática de elaboração de Planejamento Estratégico
com Visão de Futuro baseada em Cenários Prospectivos.
Como a estratégia é definida para um horizonte de longo prazo, é necessário o acompanhamento de
curto prazo através dos planos operacionais. A elaboração do Plano Operacional ocorre por uma
consolidação dos desdobramentos das Iniciativas Estratégicas e dos processos organizacionais
estruturantes.
Para o desenvolvimento desse trabalho, foram realizadas as seguintes atividades pelos
representantes das áreas internas com o apoio da PRPE:
a) desdobramento das Iniciativas em ações, programas ou projetos; e
b) definição dos indicadores a serem utilizados para o acompanhamento do desempenho dos
processos executados pelas áreas internas.
Ademais, a Gerência de Planejamento Estratégico (PRPE), integrante da Superintendência de
Planejamento e Regulamentação (SPR), possui a competência específica de monitorar a atuação da
Agência e do mercado de telecomunicações e avaliar as tendências e oportunidades para o setor,
com o objetivo de propor o posicionamento estratégico por meio da elaboração, acompanhamento e
avaliação da execução do Plano Estratégico da Agência. Além disso, tem a atribuição de “consolidar
os Planos Anuais de Atividades elaborados pelos órgãos da Agência no Plano Operacional da Agência,
avaliando a consistência com o Plano Estratégico da Agência” bem como “acompanhar, no âmbito de
sua competência, o andamento dos programas e projetos de toda a Agência, visando verificar o
alcance dos objetivos estratégicos e o cumprimento das metas”.
O Plano Operacional aqui detalhado contempla as iniciativas estratégicas priorizadas, as quais foram
desdobradas em programas temáticos reunindo projetos interrelacionados. Além disso, a cada
processo será atribuído um único indicador com o objetivo de acompanhar o seu desempenho.
Essas informações constantes do Plano Operacional, correlacionadas com os objetivos definidos,
visam disponibilizar informações tempestivas para processos de tomada de decisão. Para isso, o
planejamento é complementado pelo monitoramento, que cria um fluxo importante de informações
sobre os resultados alcançados e colaboram na compreensão dos desafios diários.
Neste esforço, conforme atribuição regimental, coube à Superintendência de Planejamento e
Regulamentação (SPR) coordenar o processo de elaboração do Plano Operacional da Anatel,
enquanto o seu acompanhamento caberá a Superintendente Executiva (SUE). Além disso, tendo em

vista a importância do planejamento operacional no cumprimento das orientações estratégicas da
Agência, o Plano Operacional de 2015-2016 receberá a chancela do Conselho Diretor, conforme
disposto no Regimento Interno.

1. Orientações Estratégicas.
1.1. Planejamento Estratégico Anatel 2015-2024
O principal produto desse processo de planejamento é o Plano Estratégico. Na Anatel, o Plano
apresenta as estratégias definidas para os próximos dez anos (2015-2024) com vistas ao
cumprimento de sua missão e o atingimento dos objetivos selecionados, visando o alcance de um
cenário alvo pré-determinado. Nesse sentido, o Plano Estratégico descreve a Identidade Institucional,
a Missão, a Visão, os Valores, os Objetivos Estratégicos, as Estratégias Específicas e o Mapa
Estratégico da Agência.

1.2. Missão, Visão e Valores da Agência Nacional de Telecomunicações
O Plano Estratégico Anatel 2015-2024 estabelece:

Missão

Visão

Valores

Regular o setor de
telecomunicações para
contribuir com o
desenvolvimento do
Brasil.

Ser reconhecida como
instituição de excelência
que promove um ambiente
favorável para as
comunicações no Brasil, em
benefício da sociedade
brasileira.

- Capacitação Institucional
- Segurança Regulatória
- Transparência
- Participação social

1.3. Objetivos Estratégicos
Perspectiva de Resultados
A perspectiva de Resultados contempla os objetivos finais da Anatel, entendidos como aqueles que
visam à entrega de um serviço diretamente à sociedade.



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

O conceito de universalização precisa ser revisitado, pois a mera expansão da telefonia fixa
prestada em regime público não mais atende às inúmeras necessidades, anseios e
expectativas da população. Nesse sentido, a Agência tem trabalhado para a ampliação das
redes de acesso aos principais serviços de interesse coletivo (telefonia fixa, telefonia móvel,
banda larga e TV por assinatura), a promoção do uso desses serviços, o atingimento de um
patamar de excelência na qualidade de prestação e o estabelecimento de preços compatíveis
com as diversas realidades econômico-financeiras, tanto dos potenciais consumidores como
das empresas prestadoras. Além disso, busca um cenário em que todo e qualquer brasileiro,
independentemente de classe ou localização geográfica, possa estar efetivamente integrado
a essa nova sociedade da informação, aproveitando-se, de forma isonômica, de todos os
benefícios inerentes ao acesso aos meios de telecomunicação.


Objetivo: Estimular a competição e a sustentabilidade do setor
Garantir a rentabilidade da prestação do serviço de telecomunicações, de forma a propiciar
investimentos e modernização das redes e serviços. Simultaneamente é necessário garantir
que o desenvolvimento do setor seja feito em um ambiente de competição entre os agentes,
impedindo a prática de condutas anticompetitivas e o fechamento de mercados, de forma a
permitir que o consumidor tenha acesso a múltiplas opções de serviço, a preços justos e
qualidade adequada.



Objetivo: Promover a satisfação dos consumidores
A Anatel pretende aprofundar-se nas principais exigências sociais relacionadas à evolução do
setor de telecomunicações, buscando o aprimoramento do relacionamento entre a
prestadora e os usuários dos serviços e a minimização dos conflitos que naturalmente
surgem das relações de consumo. Com o apoio de instituições governamentais ou não
voltadas para esse fim, vislumbra-se um cenário de intensa participação social nas ações
regulatórias e de fortalecimento do consumidor perante o mercado.



Objetivo: Promover a disseminação de dados e informações setoriais
Este objetivo visa permitir a verdadeira integração informacional entre instituições cuja
atividade está intimamente relacionada ao setor e dar a devida publicidade aos resultados
regulatórios da Agência, angariando insumos de retroalimentação para a melhoria dos seus
processos.

Perspectiva de Processos
A perspectiva de Processos abrange os objetivos relacionados aos processos-chave da Anatel, aos
pontos críticos que deverão ser aperfeiçoados para viabilizar maior agregação de valor aos objetivos
da perspectiva de Resultados.



Objetivo: Promover a melhoria do desempenho da prestação dos serviços de
telecomunicações
Entende-se por promover a melhoria do desempenho da prestação dos serviços de
telecomunicações, a aderência entre as obrigações impostas às prestadoras de serviços de
telecomunicações pela Anatel e o cumprimento destas pelas prestadoras.
Este objetivo visa ao aprimoramento do processo de acompanhamento e controle de
obrigações e da fiscalização.



Objetivo: Otimizar a outorga e o licenciamento de estações
Este objetivo visa viabilizar por meio de desburocratização dos processos de outorga e
licenciamento de estações a redução do tempo médio para emissão de outorgas e licenças
de estações.



Objetivo: Aperfeiçoar a gestão de recursos à prestação do serviço
Este objetivo visa ao aperfeiçoamento da administração do uso do espectro e órbita, da
administração e do uso de recursos de numeração, bem como a revisão da regulamentação
técnica dos serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens.



Objetivo: Aprimorar a regulação econômica do setor e incentivar a inovação no setor
Este objetivo visa garantir a efetividade do acompanhamento econômico da prestação, a
promoção da efetiva competição no setor de telecomunicações e de medidas para estimular
investimentos e a inovação tecnológica no setor de telecomunicações.



Objetivo: Aperfeiçoar as relações de consumo no setor de telecomunicações
Este objetivo visa ao aprimoramento das ações de educação para o consumo, a ampliação e
aprimoramento do uso de informações sobre relações de consumo na ação regulatória e do
relacionamento com o consumidor.



Objetivo: Aprimorar e simplificar a regulamentação setorial
Este objetivo visa ao aprimoramento da qualidade regulatória, a atualização e simplificação
do arcabouço regulatório e do arcabouço normativo interno com foco na convergência
tecnológica e dinamicidade do setor.



Objetivo: Aprimorar a transparência e a participação social
Este objetivo visa à coordenação das ações de comunicação e relacionamento institucional e
o aprimoramento da participação social



Objetivo: Desenvolver a gestão estratégica

Este objetivo visa ao aprimoramento do processo de gestão estratégica com foco na
execução dos projetos estratégicos e na relação causa efeito nos processos da Agência.


Objetivo: Intensificar e aprimorar o uso de Tecnologia de Informação na regulação
Este objetivo visa ao aperfeiçoamento das bases da informação, o estabelecimento do
Modelo de Gestão de TI, a integração e otimização de processos, a promoção da Governança
de TI, a promoção de inovação em aplicações de TI, bem como prover a infraestrutura de TI
adequada à Anatel.



Objetivo: Garantir infraestrutura e instalações adequadas
Este objetivo visa garantir infraestrutura e instalações adequadas para o funcionamento da
Agência.

Perspectiva de Pessoas e Conhecimento
A perspectiva de Pessoas e Conhecimento inclui os objetivos relacionados aos recursos humanos, em
seus aspectos físicos, fisiológicos e psicológicos, necessários à existência de servidores qualificados,
motivados e dotados das informações exigidas para a realização das tarefas e, por conseguinte, para
o alcance dos objetivos das perspectivas anteriores.


Objetivo: Promover a gestão por resultados
Este objetivo visa ao aprimoramento da gestão do desempenho, a obtenção da força de
trabalho necessária ao cumprimento das atribuições com as competências adequadas à
estratégia.



Objetivo: Promover qualidade de vida no trabalho
Este objetivo visa ao fortalecimento da comunicação com servidores, da interação entre a
Sede e as Unidades Descentralizadas, bem como o incentivo de vivências de bem-estar no
trabalho.

Perspectiva Financeira
A perspectiva Financeira é a perspectiva base do mapa, que inclui o suporte financeiro para alcance
dos objetivos das demais perspectivas.


Objetivo: Assegurar recursos e fortalecer a gestão orçamentária
Este objetivo visa ao aprimoramento do acompanhamento da execução orçamentária, da
gestão da aquisição e contratação, da gestão orçamentária e da gestão da arrecadação.

1.4. Mapa Estratégico
O Mapa Estratégico é a representação visual de todas as dimensões da estratégia. No caso da Anatel,
a estrutura definida compreendeu o estabelecimento de:




Objetivos: fins específicos a serem alcançados, diretamente relacionados à essência das
funções primordiais da Agência e que abrangem os aspectos mais relevantes da sua missão.
São passíveis de mensuração por indicadores e possuem metas realistas e viáveis face os
recursos disponíveis;
Estratégias: caminhos que a organização pretende trilhar para melhor cumprir sua missão e
atingir sua visão ao término do período estabelecido; e

No Mapa Estratégico da Anatel, os objetivos constantes do Plano Estratégico foram subdivididos em
quatro Perspectivas (de Resultados, de Processos, de Pessoas e Conhecimento, e Financeira), a fim
de facilitar a sua compreensão pelo público interno e externo e demonstrar a correlação existente
entre os diversos objetivos buscados.

2. Plano Operacional da Anatel - 2015-2016
2.1 Estrutura do Plano Operacional
O Plano Operacional da Anatel de 2015-2016 contempla as iniciativas estratégicas priorizadas
desdobradas em programas e projetos estratégicos e os processos organizacionais. Adicionalmente,
a cada processo é atribuído um único indicador com o objetivo de acompanhamento do seu
desempenho.

Programas e Projetos
Estratégicos

Processos
Organizacionais
(Indicador)

2.2 Programas e Projetos Estratégicos
Após ter definido os Objetivos, as Estratégias e as Iniciativas priorizadas para o Biênio 2015-2016, é
necessário definir os projetos que viabilizam o desenvolvimento de cada iniciativa estratégica
definida para o período.
Com a finalidade de auxiliar as áreas a desenvolverem os seus projetos, a Gerência de Planejamento
Estratégico (PRPE) enviou, em 29/04/15, um formulário com as iniciativas priorizadas (no modelo de
Termo de Abertura de Projeto) de forma que seus representantes indicassem os projetos
estratégicos a serem executados em 2015-2016, levando-se em consideração as seguintes
orientações:





Necessidade de analisar as medidas agrupadas nas iniciativas no Sistema Brainstormingweb a
fim de subsidiar a definição do escopo dos Projetos;
Definição do escopo dos projetos visando resolver integralmente a iniciativa;
Em cada projeto definir as entregas separadas por ano: 2015 e 2016;
Caso algum projeto ou programa seja diagnosticado como mais longevo que este biênio, os
mesmos podem ser inseridos desde que os entregáveis do biênio estejam claramente
descritos.

Com a definição dos projetos estratégicos, e após análise de suas interrelações, a PRPE optou por
organizá-los em programas estratégicos. Os programas criados guardam estreita relação lógica com
os diversos objetivos estratégicos constituintes do plano estratégico da Anatel. A relação de
programas e projetos estratégicos definidos para 2015-2016 está descrita no Anexo I. O quadro a
seguir mostra a correlação entre os diversos programas criados e os objetivos estratégicos da Anatel.

SEQ.

Programa Estratégico

Obj. 2.01

Obj. 2.02

Obj. 2.03

Obj. 2.04

Obj. 2.05

Obj. 2.06

Obj. 2.07

Obj. 2.08

Obj. 2.09

Obj.2.10

Obj. 3.01

Obj. 3.02

Obj. 4.01

1

Fiscalização Avançada

3

2

3

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

Simplificação da Outorga e Licenciamento

2

3

3

3

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

Regulação Econômica em Redes Convergentes

3

1

1

3

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

Gestão das Relações de Consumo

3

1

1

2

3

3

3

1

1

1

1

1

1

5

Evolução Regulatória 2025

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

6

Fortalecimento Institucional

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

7

Inteligência Regulatória e Dados Setoriais

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

Legenda
Obj. 2.01

Promover a melhoria do desempenho da prestação dos serviços de telecomunicações

Obj. 2.02

Otimizar a outorga e o licenciamento de estações

Obj. 2.03
Obj. 2.04
Obj. 2.05
Obj. 2.06

Aperfeiçoar a gestão de recursos à prestação do serviço
Aprimorar a regulação econômica e incentivar a inovação no setor
Aperfeiçoar as relações de consumo no setor de telecomunicações
Aprimorar e simplificar a regulamentação setorial

Obj. 2.07

Aprimorar a transparência e a participação social

Obj. 2.08

Desenvoler a gestão estratégica

Obj. 2.09

Intensificar e aprimorar o uso de TI na regulação

Obj. 2.10

Garantir infraestrutura e instalações adequadas

Obj. 3.01

Promover a gestão por resultados

Obj. 3.02

Promover a qualidade de vida no trabalho

Obj. 4.01

Assegurar recursos e fortalecer a gestão orçamentária

Alta correlação
Média correlação
Baixa correlação

2.3 Processos Organizacionais (Indicadores)
O Plano Operacional de 2015-2016 estabelece, além do acompanhamento dos projetos, a necessidade de
acompanhamento dos indicadores de desempenho de processos.
Desta forma, os indicadores utilizados na gestão do desempenho dos processos executados pelas áreas e que são
acompanhados pelo Planejamento Estratégico baseiam-se em dados já fornecidos no sistema BrainstormingWeb,
indicadores de desempenho institucional e foram selecionados por parâmetros de suficiência e representatividade
do negócio da área.
Além disso, a metodologia utilizada não impede que os gestores das áreas acompanhem outras ações, processos e
indicadores internos que estejam sob a sua égide e governança como forma de gerenciamento de seus resultados.
No entanto, esses indicadores não serão acompanhados no âmbito do Planejamento Estratégico.
A relação de processos organizacionais e seus indicadores definidos para 2015-2016 está descrita no Anexo II.

2.4 Modelo de Gestão e Ciclo do Plano Operacional
A gestão do Plano Operacional é um processo que se desenvolve em fases, conforme a figura a seguir:

Priorização das Iniciativas

Definição de projetos, processos e
indicadores correspondentes

Proposta de Plano Operacional

Não

Planejamento

Aprovado?
Sim

Plano Operacional

Acompanhamento da execução

Relatórios

Execução

Acompanhamento

Avaliação

A construção do Plano Operacional 2015-2016 envolveu a participação de todas as áreas da Agência. Desta forma,
os representantes das áreas desenham os projetos a serem desenvolvidos para a consecução das iniciativas
estratégicas priorizadas, bem como definem os processos internos que dão suporte a sua atuação e criam um
indicador para medir o desempenho de cada processo.
O acompanhamento da execução dos Programas e Projetos ocorrerá no âmbito do Grupo de Implantação e
Acompanhamento do Planejamento Estratégico (GIAPE), por meio das Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE),
que ocorrerão periodicamente durante a vigência deste plano.

ANEXO I – PROGRAMAS E PROJETOS
SEQ.

1

2

PROGRAMA
ESTRATÉGICO
Fiscalização
Avançada

Simplificação da
Outorga e
Licenciamento

GESTORES DOS
PROGRAMAS
Roberto Pinto Martins

Vitor Elisio Goes de
Oliveira Menezes

PROJETOS ESTRATÉGICOS

DESCRIÇÃO

Modernização da
Fiscalização/Sistematização
de Análise e
Acompanhamento da
Prestação do Serviço

o projeto visa à normatização, redesenho,
automação e implantação do processo da
Fiscalização, bem como à modernização do
acompanhamento e sistematização da análise
da prestação do serviço (qualidade,
consumidor, cobertura, dentre outros)

Evolução da Gestão de
Recursos Satelitais (MSAT)

O projeto visa à implementação do processo
radiomonitoração de satélites
geoestacionários em ações estratégicas, com
uso da Estação Terrena de Radiomonitoração
de Satélites Geoestacionários da Anatel
(EMSAT), bem como maximizar o uso da
EMSAT na área de gestão dos recursos de
espectro e órbita, por meio de operações
nacionais, cooperação nacional e
internacional, dentre outros.

Reavaliação do modelo de
gestão da qualidade de
serviços de
telecomunicações

O projeto objetiva à reavaliação do arcabouço
normativo afeto à qualidade dos diversos
serviços de telecomunicações, avaliando a
viabilidade de concentrar esforços em um
número reduzido de indicadores estratégicos
que melhor atendam aos anseios dos usuários
destes serviços e ao mesmo tempo minimizem
os custos administrativos e operacionais
aplicáveis à Anatel e às prestadoras. (Agenda
Regulatória 15-16)
O projeto visa à reavaliação dos atuais
procedimentos de outorga para exploração de
serviços de telecomunicações, bem como de
licenciamento de estações, considerando,
entre outros aspectos, as melhores práticas
internacionais. Busca-se avaliar o impacto de
tais procedimentos burocráticos na prestação
dos serviços, especialmente no que diz
respeito ao tempo e aos custos até a entrada
em operação, bem como o estabelecimento de
barreiras à entrada e, consequentemente, de
menores níveis de competição nestes
mercados. (Agenda Regulatória 15-16)
O projeto visa à otimização dos processos de
outorga e licenciamento de estação,
envolvendo integrações necessárias com
outros sistemas da Anatel como o SEI e SIGEC.

Reavaliação do Modelo de
Outorga e Licenciamento

Automação dos processos
de outorga e licenciamento

Reavaliação do modelo de
gestão de espectro

3

Regulação
Econômica em Redes
Convergentes

Carlos Manuel Baigorri

Evolução do Modelo de
Custos

Acompanhamento
Econômico e Financeiro
das Prestadoras

O projeto visa à reavaliação do atual modelo
brasileiro de gestão do espectro de
radiofrequências considerando, entre outros
aspectos, as melhores práticas internacionais
no que diz respeito ao planejamento deste
espectro, o monitoramento de seu uso
eficiente, às formas de autorização e custos
relacionados, às práticas de
compartilhamento, às políticas econômicas e
de desenvolvimento industrial e tecnológico,
entre outros. (Agenda Regulatória 15-16)
O projeto visa ao aprimoramento da
ferramenta Modelo de Custos e envolve:
• Atualização da projeção de Demanda do
modelo de custo Botton Up
• Atualização dos modelos de custos bottomup de rede móvel para inclusão do 700 MHz
• Estudo da viabilidade de inclusão do VoLTE
no modelo de custo BU de rede móvel
• Revisão do modelo de custo Botton Up de
rede fixa, considerando as alterações do
Contrato de Concessão, Plano Geral de Metas
de Universalização (PGMU) e a efetivação dos
TAC´s e eventuais alterações regulatórias,
tendo como base a projeção de demanda
atualizada
• Estudo de AIR e ato de revisão trianual dos
Atos de TU, R-VUM e EILD baseado nos
resultados do modelo de custo, após a
atualizações e revisões dos modelos
desenvolvidos
• Aquisição de acesso à plataforma on line
para cálculo do CMPC
• Revisão da Resolução n° 396/2005 - PGSAC
• Estudo de viabilidade de construção de
modelo de custo para serviços convergentes
O projeto visa ao aprimoramento do processo
de acompanhamento econômico e financeiro
das prestadoras e envolve:
• Elaboração de procedimento interno com
métricas para acompanhamento econômico
das prestadoras de telecomunicações com
base na decisão do Conselho Diretor referente
ao processo nº 53500.004493/2009.
• Elaboração de Relatório Quinquenal de
Análise do Equilíbrio Econômico Financeiro das
Concessionárias - RAEC's, com base na decisão
do Conselho Diretor referente ao processo nº
53500.004493/2009.
• Modelagem do processo operacional de
Gestão Tarifária
• Acompanhamento das Autorizadas dos
principais grupos

Gestão de Tarifas e
Acompanhamento de
Preços

Gestão de Estrutura
Societária

Gestão das Relações de
Atacado

4

Gestão das Relações
de consumo

Elisa Vieira Leonel
Peixoto

Aferição da Satisfação do
Consumidor

O projeto visa ao aprimoramento do processo
de gestão de tarifas e acompanhamento de
preços e envolve:
• Revisão da Resolução n° 507/2008 Metodologia do Fator X (Agenda Regulatória
15-16)
• Modelagem o processo de trabalho de
homologação dos planos de serviço do STFC
• Mapeamento do processo de trabalho de
acompanhamento e controle dos planos de
serviços homologados do STFC
• Modelagem do processo de trabalho de
gestão dos planos de serviços, ofertas e
promoções dos planos de serviço conforme
art. 41 do RGC
• Avaliação, implementação e evolução do
SGPS amplo para a gestão dos planos de
serviço
O projeto visa ao aprimoramento do processo
de gestão de estruturas societárias no âmbito
da ANATEL

O projeto visa ao aprimoramento do processo
de gestão das relações de atacado e envolve:
• Edição do Regulamento de homologação de
ofertas de referência de Produto de Atacado –
RHORPA (Agenda Regulatória 15-16)
•Evolução do Sistema de Negociação de
Ofertas de Atacado
• Implementação das Fases 2 e 3 do Sistema
de Negociação de Ofertas de Atacado
• Revisão do Regulamento Geral de
Interconexão (Agenda Regulatória 15-16)
* Revisão dos mercados relevantes e as das
medidas regulatórias assimétricas previstas no
Plano Geral de Metas de Competição - PGMC
(Agenda Regulatória 15-16)
* Revisão do PGMC (Agenda Regulatória 1516)
O projeto visa à implantação de pesquisa da
satisfação e da qualidade percebida dos
serviços de telecom (SMP, SCM, STFC, SeAC,
TVC, MMDS, DTH, e TVA) e envolve:
• Publicação do novo regulamento, com
consequente revogação total das Resoluções
nº 296/2002 e nº 443/2006 e parcial (naquilo
que versar sobre as pesquisas) das Resoluções
nº 574/2011, 575/2011 e 605/2012 (Agenda
Regulatória 15-16)
• elaboração do manual de aplicação a ser
utilizado para as pesquisas de 2015;
• aplicação das pesquisas 2015;
4) publicação dos resultados das pesquisas de
2015;
• disponibilização às áreas técnicas da Anatel,
pela SRC, de subsídios à ação regulatória.
• Implementação do processo de
internalização na Agência

5

Evolução Regulatória
2025

Jose Alexandre Novaes
Bicalho

Diagnóstico das Relações
de Consumo em Telecom

O projeto visa à realização continuada do
diagnóstico das relações de consumo no setor
de telecomunicações e envolve:
• Elaboração de procedimento operacional
para realização de diagnóstico das relações de
consumo no setor de telecomunicações
• Entrega do(s) produto(s) referente(s) ao
primeiro ciclo do diagnóstico realizado sob as
novas regras.

Reavaliação do regime e
escopo dos serviços de
telecomunicações

O projeto visa à reavaliação do modelo
regulatório brasileiro de prestação de serviços
de telecomunicações, baseado nos regimes
público e privado, conforme a Lei Geral de
Telecomunicações - LGT (Lei nº 9.472, de 16 de
julho de 1997), considerando, entre outros
aspectos, as melhores práticas internacionais
sobre o tema, a essencialidade dos diversos
serviços de telecomunicações, os modelos de
outorga (concessão, autorização e permissão),
a reversibilidade dos bens, a continuidade, a
universalização e os regimes de
estabelecimento de preços. (Agenda
Regulatória 15-16)
O projeto visa à atualizar e incorporar a
Análise de Impacto Regulatório (AIR) no
processo de elaboração e revisão da
regulamentação, além de instrumentalizar a
Agência de ferramentas para a efetuar todas
as etapas da AIR, em especial para aperfeiçoar
os instrumentos de interação e participação
dos grupos afetados.

Metodologia de Análise de
Impacto Regulatório

6

Fortalecimento
Institucional

Conselheiro Igor Vilas
Boas de Freitas /
Marilda Moreira

Agenda Regulatória 2015/2016

O projeto compreende a execução de todas as
ações regulatórias previstas na Agenda
Regulatória 2015-2016.

Aprimoramento das
Relações Institucionais

O projeto visa ao aprimoramento das relações
internas, institucionais e alianças estratégicas
sob os seguintes aspectos:
• Política de Comunicação da Anatel e
aprimoramento dos planos anuais de
comunicação
• Fortalecimento da atuação internacional
• Melhoria das Relações Institucionais
• Estímulo a investimentos e inovação
tecnológica no setor de telecomunicações
(relações com os fundos de desenvolvimento
tecnológico)
• Planejamento da comunicação com
servidores e unidades descentralizadas

Avaliação da satisfação dos
usuários com os serviços
prestados pela Anatel

O projeto visa à realização e internalização dos
resultados referentes à avaliação da satisfação
dos usuários com os serviços prestados pela
Anatel e envolve:
• Aplicação da Pesquisa de satisfação;
• Atualização da Carta de Serviços;
• Internalização da Pesquisa.

Gestão Estratégica

O projeto visa à consolidação do processo de
gestão estratégica no âmbito da Anatel e
envolve:
• Planejamento dos programas e projetos
estratégicos;
• Processo e Metodologia de execução e
coordenação do Plano Estratégico;
• Elaboração do Plano Operacional
desdobrado da estratégia, dashboard de
indicadores de resultado de processos;
• Elaboração do Plano de gerenciamento de
Riscos e Plano de Comunicação;
• Estruturação do ambiente EAD para
contribuir com a execução da estratégia
• Criação de subsídios a partir dos projetos
estratégicos para confecção da proposta
orçamentária
O projeto visa a implantar e operacionalizar o
sistema de processo eletrônico e gestão
eletrônica de documentos, a fim de
potencializar o acesso às informações, com
celeridade, segurança e economicidade,
peticionamento eletrônico, certificação digital,
indexação e busca textual.

Gestão Eletrônica de
Documentos

Projeto Serviços e Sistemas
de Qualidade

O projeto objetiva à definição das normas
relativas a garantia e controle de qualidade de
sistemas, implantação das normas, que em
seguida será posto em prática para efetiva-las
na verificação da qualidade dos sistemas, bem
como a revisão dos padrões definidos e a
implantação das melhorias identificadas.

Projeto de otimização de
processos prioritários para
entrega de valor

O projeto visa à modelagem e redesenho dos
processos críticos da Anatel, com suporte da
Consultoria Internacional e Automação com a
Fábrica de BPMS.

Projeto de adequação dos
sistemas de TI ao Plano
Estratégico

O projeto visa adequar os sistemas de TI da
Anatel ao seu plano estratégico e envolve:
• Agrupamento dos sistemas legados aos
domínios de negócio;
• Programa para desenvolvimento de soluções
para atender tais domínios
• Alinhamento dos Objetivos, Programas e
Projetos Estratégicos ao PDTI e às definições
da CITI

Orçamento Estratégico

O projeto visa definir procedimento de
alocação de recursos, detalhada por ação
orçamentária, elemento de despesa e item de
despesa, que atenda à necessidade de
recursos para realização das estratégias
voltadas ao alcance dos objetivos estratégicos.
Além disso, estabelecer processo de
prospecção orçamentária para incrementar
orçamentos na execução dos projetos
estratégicos
O projeto visa à realização de análises
quantitativas da força de trabalho,
considerando tamanho, tipo e qualidade; à
determinação do mix necessário entre
experiência, conhecimento e habilidades para
a alocação de pessoas dentro da Agência; e à
elaboração de proposta de planejamento da
força de trabalho considerando as
necessidades de implantação,
desenvolvimento, recrutamento,
redução/aumento, terceirização e automação.
O projeto visa a implantar e operacionalizar a
gestão de pessoas por competências no
âmbito da Anatel e envolve:
• mapeamento de competências existentes,
necessárias e atuais lacunas
• desenvolvimento de estratégias para suprir
lacunas de competências apontadas;
• implantação de Processos de Recrutamento
e Seleção revistos com base em Competências;
• implantação de Processos de Capacitação e
Desenvolvimento com base em Competências;
• implantação de Processos de Gestão do
Desempenho com base em Competências;
O projeto visa a desenvolver e implementar
processo de formação continuada de líderes
no âmbito da Anate e envolve:
• Determinação dos servidores a serem
capacitados.
• Elaboração de Projeto Básico para
contratação do evento.
• Contratação do evento de aprendizagem.
• Divulgação do evento aos partícipes.
• Realização do evento de aprendizagem.
• Avaliação do evento de aprendizagem.

Dimensionamento de
pessoal e planejamento da
força de trabalho.

Gestão de Pessoas por
Competências

Formação de Líderes da
Anatel

7

Inteligência
Regulatória e Dados
Setoriais

Maria Lúcia Valadares e
Silva

Governança de Dados

Inteligência Regulatória

O projeto visa a aprimorar o processo de
gestão da informação na Anatel e envolve a
criação de ambiente informacional de BI
priorizados pelo PEI; e a implantação de
soluções otimizadas, como o Novo Portal,
Anatel Integra, Nova Intranet, WikiAnatel e
Diálogo Anatel. Ademais, o projeto também
tem o objetivo de estruturar a governança de
dados na Anatel e envolve:
• governança de dados e informações –
barramento de informações
• armazenamento e disseminação de
informações;
• entrada de informações;
• dataquality;
• dados que sustentem os indicadores
estratégicos e de processo definidos;
• informações que apoiem a regulação;
(Exemplos: ANATELDATA, Fiscalização em
Dados, SIMETRIQ, MSAT, QUALIDATA,
Indicadores de acompanhamento e controle
de direitos dos consumidores)
O projeto visa a implantar um sistema de
inteligência regulatória na Anatel e envolve
• prover uma visão estratégica da situação
atual e tendências;
• seleção, obtenção, análise e disseminação de
informações com valor estratégico;
• Criar e manter bases de dados de
informações e conhecimentos estratégicos;
• Suportar o processo decisório da alta
administração da Anatel; e
• Identificar e implantar processos que
melhorem o desempenho da Anatel.

ANEXO II – INDICADORES DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS
Órgão/Equipe
Objetivo Estratégico
Processo
Indicador
Descrição
Fórmula de Cálculo

Previsão (2015)

Desempenho dos Processos
Superintendência Executiva
Desenvolver a gestão estratégica
Planejamento Estratégico
Grau de execução dos projetos estratégicos
Esse indicador irá mostrar o grau de realização dos projetos estratégicos previstos no Plano Operacional.
∑ EXECUÇÃO DOS PROJETOS (i)
GR(PE) = ----------------------------------------------- * 100 (%)
∑ PLANEJAMENTO DOS PROJETOS (i)
Acompanhamento
2ºTRI

1ºTRI

3ºTRI

4ºTRI
100%

Acumulado
100%

Execução
Previsão (2016)

1ºTRI
100%

Acompanhamento
2ºTRI
100%

3ºTRI

4ºTRI
100%

Acumulado
100%

Execução
Mapeamento de Riscos
Evento de Risco
Probabilidade
Tabela de Consequências
Impacto

Baixo grau de execução do Plano Operacional
Provável - Provavelmente vai ocorrer no período de um ano
Comprometimento da Execução da Estratégia
Moderado - Ocasiona a revisão da estratégia com atrasos significativos e emprego de recursos não
previstos

Alto

Estratégia de reação a riscos
Controle 1
Controle 2
Evento de Risco 1 Ocorreu?
Informações adicionais
sobre o desempenho do
indicador

Órgão/Equipe
Objetivo Estratégico
Processo
Indicador
Descrição

Efetividade do Controle

Desempenho dos Processos
Superintendência Executiva
Desenvolver a gestão estratégica
Planejamento Estratégico
Grau de atingimento das metas dos indicadores de processos
Esse indicador irá mostrar o grau de atingimento das metas dos indicadores de processos previstos no Plano Operacional, em
percentual.

Fórmula de Cálculo

Previsão (2015)

∑ INDICADORES DE PROCESSOS QUE ATINGIRAM A META
GA(IP) = ------------------------------------------------------------ * 100 (%)
∑ INDICADORES DE PROCESSOS

Acompanhamento
2ºTRI

1ºTRI

3ºTRI

4ºTRI
100%

Acumulado
100%

Execução
Previsão (2016)

1ºTRI
100%

Acompanhamento
2ºTRI
100%

3ºTRI

4ºTRI
100%

Acumulado
100%

Execução

Evento de Risco
Probabilidade
Tabela de Consequências
Impacto

Mapeamento de Riscos
Baixo grau de execução do Plano Operacional
Provável - Provavelmente vai ocorrer no período de um ano
Comprometimento da Execução da Estratégia
Pequeno - Ocasiona a revisões pontuais da estratégia com pequenos atrasos
Estratégia de reação a riscos

Controle 1
Controle 2
Evento de Risco 1 Ocorreu?
Informações adicionais
sobre o desempenho do

Efetividade do Controle

Médio

Órgão/Equipe
Objetivo Estratégico
Processo
Indicador
Descrição

Desempenho dos Processos
Superintendência de Planejamento e Regulamentação
Aprimorar e Simplificar a Regulamentação Setorial
Elaborar Regulametação
Percentual de realização da Agenda Regulatória 2015/2016
A Agenda Regulatória TI 2015/2016 foi elaborada e posteriormente alinhada ao Plano Estratégico da Agência. Nela constam 33 ações de
regulamentação. Além das ações normativas, a Agenda Regulatória apresenta também o resultado esperado de cada ação, que podem ser
até três produtos: (i) relatório de Análise das Impacto Regulatório - AIR; (ii) Consulta Pública; e/ou (iii) aprovação final.
Percentual de realização da Agenda Regulatória =

Fórmula de Cálculo

Ações concluídas + Ações em andamento
____________________________________
Total de ações previstas para o ano

Acompanhamento
Previsão (2015)

1ºTRI

2ºTRI

3ºTRI

4ºTRI
19%

Acumulado
37%

Execução
Previsão (2016)

1ºTRI

2ºTRI
56%

3ºTRI
75%

4ºTRI
88%

Acumulado
100%

Execução
Mapeamento de Riscos
Evento de Risco
Probabilidade
Tabela de Consequências
Impacto

O processo Elaborar Regulamentação pressupõe atuação e construção conjunta de diversas áreas da Anatel, além da Procuradoria federal
Especializada junto à Anatel e o Conselho Diretor, e sempre conta com etapa de discussão com a sociedade. Com diversos atores
envolvidos, o risco é o de não conclusão das etapas previstas nos prazos estipulados.
Provável - Provavelmente vai ocorrer no período de um ano
Comprometimento da Execução da Estratégia
Grande - Ocasiona a revisão da estratégia com alteração de objetivos

Alto

Estratégia de reação a riscos

Controle 1
Evento de Risco 1 Ocorreu?
Informações adicionais
sobre o desempenho do
indicador

Coordenação das ações de regulamentação com a disciplina de projetos estratégicos, com acompanhamento do gerente de projeto
responsável, patrocínio do gestor do Programa Estratégico de Evolução Regulatória 2025. A coordenação será feita pela PRPE, no papel de
Escritório de Processos e Projetos Estratégicos.
Efetividade do Controle

Órgão/Equipe
Objetivo Estratégico
Processo
Indicador

Desempenho dos Processos
Superintendência de Administração e Finanças
Assegurar recursos e fortalecer a gestão orçamentária
Gerir Orçamento
Notificações de Débitos Expedidas

Descrição

Medir, em termos físicos, o quantitativo de notificações expedidas em relação ao quantitativo de débitos apurados e passíveis de
notificação. Meta proposta: 85%. Fonte SIGEC.

% Notificações de Débitos Expedidas =
Fórmula de Cálculo

Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações expedidas
____________________________________________________
Nº de débitos acima de R$ 100,00 passíveis de notificação
Acompanhamento

Previsão (2015)

1ºTRI

2ºTRI

3ºTRI

4ºTRI
85%

Acumulado
85%

Execução
Acompanhamento
Previsão (2016)

1ºTRI

2ºTRI
85%

3ºTRI
85%

4ºTRI
85%

Acumulado
85%

Execução
Mapeamento de Riscos

Evento de Risco

Probabilidade
Tabela de Consequências
Impacto

A meta foi plenamente alcançada ao longo do 6º Ciclo, conforme ilustra o gráfico (resultados até 30/04/2015).
O indicador sofreu impacto considerável com o vencimento da TFF e CFRP em 31/03/2015.
A análise indica que a meta instituída encontra-se em consonância com a realidade da arrecadação.
Improvável - Pode ocorrer em excepcionais circunstâncias nos próximos 5 anos
Eficiência operacional
Pequeno - O comprometimento da capacidade de entrega do serviço prestado por um ou mais dos
segmentos da ANATEL podendo ser absorvido, transferido ou redirecionado para outros segmentos
da ANATEL, com pequenos atrasos.
Estratégia de reação a riscos

Controle 1
Controle 2
Evento de Risco 1 Ocorreu?
Informações adicionais
sobre o desempenho do
indicador

Efetividade do Controle

Médio

Órgão/Equipe
Objetivo Estratégico
Processo
Indicador
Descrição

Desempenho dos Processos
Superintendência de Gestão Interna da Informação
Intensificar e aprimorar o uso de Tecnologia de Informação na regulação
O Indicador "Percentual de realização do PDTI" abrange todos os processos previstos para SGI
Percentual de realização do PDTI
O Plano Diretor de TI 2015/2016 foi elaborado de forma alinhada com o Plano Estratégico da Agência. No PDTI constam as 17 iniciativas
estratégicas definidas para a SGI e 81 ações vinculadas. Dentre essas, 55 foram previstas para serem concluídas no ano de 2015. O
indicador "Percentual de realização do PDTI" indicará o percentual de ações iniciadas no ano. A meta anual é de 80%.
Percentual de realização do PDTI =

Fórmula de Cálculo

Ações concluídas + Ações em andamento
____________________________________
Total de ações previstas para o ano
Acompanhamento

Previsão (2015)

1ºTRI

2ºTRI

3ºTRI

4ºTRI
80%

Acumulado
80%

Execução
Acompanhamento
Previsão (2016)

1ºTRI

2ºTRI

3ºTRI

4ºTRI

Acumulado

Execução
Mapeamento de Riscos

Evento de Risco

No PDTI 2015/2016 foram elencados os possíveis eventos de risco. Para cada uma das 17 iniciativas estratégicas, considerando o grupo de
ações associadas, foram identificados os riscos relevantes, sua descrição, probabilidade, impacto e ação de resposta. O rol é extenso, por
esssa razão não pode ser inserido neste campo.

Probabilidade
Tabela de Consequências
Impacto

Estratégia de reação a riscos
Controle 1
Controle 2
Evento de Risco 1 Ocorreu?
Informações adicionais
sobre o desempenho do
indicador

Efetividade do Controle

Órgão/Equipe
Objetivo Estratégico
Processo
Indicador
Descrição

Desempenho dos Processos
Superintendência de Competição
Estimular a competição e a sustentabilidade do setor
Aprimorar a regulação econômica e incentivar a inovação setorial
Taxa de contratos de compartilhamento de infraestrutura passiva analisados

Indicador compõe o conjunto de indicadores de avaliação institucional e expressa a atuação da Anatel em relação a importante
gargalo competitivo existente no mercado de telecomunicações, qual seja, o compartilhamento de infraestrutura passiva entre
concessionárias do setor elétrico e as prestadoras do setor de telecomunicações.
O indicador mensura o percentual de contratos de compartilhamento intersetorial de infraestrutura analisados dentro do universo
de contratos submetidos até o final do ciclo avaliativo. Cabe destacar que, devido a diversos fatores, como o tempo transcorrido
entre a data de protocolo dos contratos na Agência e a efetiva disponibilização para análise da área técnica, eventuais diligências
necessárias e, ainda, tratativas com a ANEEL, propor a análise de 100% dos contratos recebidos seria inexequível.
Uma vez que o Regulamento Conjunto estabelece 30 (trinta) dias para análise dos referidos contratos, sugere-se que o indicador
apurado em um determinado mês reflita os contratos recebidos e analisados até o mês anterior. Nessa condição, propõe-se a
adoção de percentual de execução de 80% dos contratos submetidos à Anatel.
Faz-se necessário observar que, caso se objetive analisar 80% dos contratos recebidos, o eventual restante se tornará passivo no
ciclo seguinte, deixando de ser contabilizado; adicionalmente, caso a área responsável apenas se restrinja a analisar o percentual
proposto, o passivo aumentará, ciclo após ciclo.
De forma a endereçar esse eventual problema, sugere-se adicionar ao objetivo de analise de 80% dos contratos protocolados
durante o ciclo avaliativo, quantidade igual ao passivo remanescente do ciclo anterior, conforme mostrado a seguir.

Fórmula de Cálculo

Previsão (2015)

Acompanhamento
2ºTRI

1ºTRI

3ºTRI

4ºTRI
100%

Acumulado
100%

Execução
Previsão (2016)

1ºTRI
100%

Acompanhamento
2ºTRI
100%

3ºTRI

4ºTRI
100%

Acumulado
100%

Execução
Mapeamento de Riscos

Evento de Risco
Probabilidade
Tabela de Consequências
Impacto

# Mudança abrupta da entrada de contratos, uma vez que os recursos humanos alocados são bastantes limitados
# Introdução da platoforma SEI que impacta no procedimento de análise do contrato
Possível - Deve ocorrer em algum período nos próximos 3 anos

Eficiência Operacional
Grande - O comprometimento da capacidade de entrega do serviço prestado por um ou mais dos
Alto
segmentos da ANATEL sem poder ser absorvido, transferido ou redirecionado para outros
segmentos da ANATEL, com grande margem de atrasos ou não atendendo algumas áreas de atuação
da Agência
Estratégia de reação a riscos
Controle 1
Realocação provisória de outras pessoas no processo
Controle 2
Aceitar risco
Evento de Risco 1 Ocorreu?
Efetividade do Controle
Informações adicionais
sobre o desempenho do
Quando necessário, a realocação de pessoas no processo de análise de contratos de compartilhamento também impacta no
indicador
desempenho de outros processos da SCP. No médio prazo, a realização de multirão pode ser inviabilizada com a crescente demanda
de recursos humanos dos demais processos da SCP.

Órgão/Equipe
Objetivo Estratégico
Processo
Indicador

Descrição

Desempenho dos Processos
Superintendência de Controle de Obrigações
Promover a melhoria do desempenho da prestação dos serviços de telecomunicações
Apuração de Descumprimento de Obrigações
PADOs Instruídos pela Área Técnica
Saldo Atual (20/05/2015) de Processos a Instruir: 3.433.
Número de anos para zerar o passivo considerando a média de redução efetiva alcançada entre do 2º ao 5º ciclos de 12 meses) = 5,7 ciclos.
Considerando que, em 20.05.2015, faltando 70 dias para o fim do 6º Ciclo, foram instaurados 2.613 processos, pode-se estimar que ao final
deste ciclo serão instaurados aproximadamente 3.250 processos.
Para alcançar a meta de 150%, seria necessário instruir um mínimo de 4.875 processos, sendo que, atualmente, já foram instruídos 3.971
processos (restando 904 a instruir em 70 dias).
Se a meta for alcançada, o saldo global de processos a instruir será de 3.166 processos, havendo assim uma redução efetiva de 1.625
processos.
Com este desempenho, a expectativa de zerar o passivo* passa a ser de menos de dois ciclos.

Indicador de Pados =
Fórmula de Cálculo

processos instruídos
____________________
processos instaurados
Acompanhamento

Previsão (2015)

1ºTRI

2ºTRI

3ºTRI

4ºTRI
150%

Acumulado
150%

Execução
Acompanhamento
Previsão (2016)

1ºTRI

2ºTRI
150%

3ºTRI
150%

4ºTRI
150%

Acumulado
150%

Execução
Mapeamento de Riscos
Evento de Risco
Probabilidade
Tabela de Consequências
Impacto

Equipe insuficiente para atender todas as demandas.
Possível - Deve ocorrer em algum período nos próximos 3 anos
Eficiência operacional
Grande - O comprometimento da capacidade de entrega do serviço prestado por um ou mais dos
segmentos da ANATEL sem poder ser absorvido, transferido ou redirecionado para outros
segmentos da ANATEL, com grande margem de atrasos ou não atendendo algumas áreas de atuação
da Agência.
Estratégia de reação a riscos

Controle 1
Evento de Risco 1 Ocorreu?
Informações adicionais
sobre o desempenho do
indicador

Efetividade do Controle

Alto

Órgão/Equipe
Objetivo Estratégico
Processo
Indicador

Descrição

Desempenho dos Processos
Superintendência de Relações com Consumidores
Promover a melhoria do desempenho da prestação dos serviços de telecomunicações
Tratar solicitações de Usuários dos serviços de telecomunicações
Taxa de Solicitações de Usuários Registradas e Resolvidas no Prazo

Para o 7º ciclo (2015/16), serão invertidos os pesos utilizados nos 4º, 5º e 6º Ciclos de Avaliação Institucional, de modo que as solicitações
resolvidas pelas Prestadoras passem a ter peso 20% e as resolvidas pela Anatel passem a ter peso (80%), e aumento da meta para 90%.
A meta passa para 90%.
As solicitações registradas por meio do aplicativo não serão consideradas dentro do cálculo do indicador, permanecendo sua contagem
em caráter experimental.

Fórmula de Cálculo

Acompanhamento
Previsão (2015)

1ºTRI

2ºTRI

3ºTRI

4ºTRI
90%

Acumulado
90%

Execução
Acompanhamento
Previsão (2016)

1ºTRI

2ºTRI
90%

3ºTRI
90%

4ºTRI
90%

Acumulado
90%

Execução
Mapeamento de Riscos
Evento de Risco

O aumento da demanda ser muito superior ao esperado e a meta não ser atingida.

Probabilidade
Tabela de Consequências
Impacto

Provável - Provavelmente vai ocorrer no período de um ano
Insatisfação dos consumidores com a Anatel
Moderado - Mudança abrupta do quantitativo de interações dos consumidores, nos canais de
relacionamento da Agência, de forma constante.
Estratégia de reação a riscos

Controle 1
Evento de Risco 1 Ocorreu?
Informações adicionais
sobre o desempenho do
indicador

Efetividade do Controle

Alto

Órgão/Equipe
Objetivo Estratégico
Processo
Indicador

Desempenho dos Processos
Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação
Aperfeiçoar a gestão de recursos à prestação do serviço
Certificação e Homologação de Produtos
percentual de homologações emitidas em até 45 (quarenta e cinco) dias no mês de observação

Descrição

A SOR sugere a inclusão do indicador do processo de Homologação como o percentual de homologações emitidas em até 45 (quarenta e
cinco) dias no mês de observação. A meta a ser cumprida é de 80% como o percentual médio observado durante todo o período
avaliativo de um ano.

Fórmula de Cálculo

O cálculo da meta é realizado por meio da seguinte fórmula: Seja I_(mês observação)= (∑▒〖Homologações emitidas em até 45 dias após
o seu pagamento no mês de observação〗)/(∑▒〖Homologações emitidas no mês de observação〗)%, o percentual de homologações
emitidas em até 45 (quarenta e cinco) dias no mês de observação. Assim, a média do período de observação será calculada como a soma
de todos os I_(mês observação), dividido por 12: (∑_(j=1)^12▒I_(mês observação j) )/12.

Acompanhamento
2ºTRI

1ºTRI

Previsão (2015)

3ºTRI

4ºTRI
80%

Acumulado
80%

Execução
1ºTRI

Previsão (2016)

80%

Acompanhamento
2ºTRI
80%

3ºTRI

4ºTRI
80%

Acumulado
80%

Execução
Mapeamento de Riscos
Evento de Risco
O aumento da demanda ser muito superior ao esperado e a meta não ser atingida.
Probabilidade
Provável - Provavelmente vai ocorrer no período de um ano
Tabela de Consequências Comprometimento da oferta de serviços
Impacto

Moderado - Comprometimento significativo de atendimento da demanda

Estratégia de reação a riscos
Controle 1
Controle 2
Evento de Risco 1 Ocorreu?
Informações adicionais
sobre o desempenho do
indicador

Efetividade do Controle

Alto

Órgão/Equipe
Objetivo Estratégico
Processo
Indicador
Descrição

Fórmula de Cálculo

Desempenho dos Processos
Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação
Otimizar a outorga e o licenciamento de estações
Outorga
percentual de pedidos iniciais de outorga do SCM analisados dentro do prazo de 60 dias
O indicador visa mensurar a eficiência do processo de outorga, devendo-se analisar os pedidos iniciais de autorização para a
prestação do SCM dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, tendo como marco inicial o recebimento do documento pela SOR e como
marco final a emissão do Ofício de exigência ou Informe.
Mensalmente serão apurados os pedidos iniciais de SCM concluidos dentro do mês de referência, observado o prazo para
atendimento, sendo que 80% dos pedidos deverão ser analisados dentro do prazo de 60 dias.
Acompanhamento

Previsão (2015)

Jul

Ago

Set
80%

Out

Nov

Dez Acumulado
80%

Acompanhamento
Mai
Jun
Jul
80%

Ago

Set
80%

Out

Nov

Dez Acumulado
80%

Execução
Previsão (2016)

Jan

Fev

Mar
80%

Abr

Execução
Mapeamento de Riscos
Evento de Risco
Probabilidade
Tabela de Consequências
Impacto

O aumento da demanda ser muito superior ao esperado e a meta não ser atingida.
Possível - Deve ocorrer em algum período nos próximos 3 anos
Comprometimento da oferta de serviços
Moderado - Comprometimento significativo de atendimento da demanda

Estratégia de reação a riscos
Controle 1
Controle 2
Evento de Risco 1 Ocorreu?
Informações adicionais
sobre o desempenho do
indicador

Efetividade do Controle

Médio

Órgão/Equipe
Objetivo Estratégico
Processo
Indicador
Descrição

Desempenho dos Processos
Superintendência de Fiscalização
Promover a melhoria do desempenho da prestação dos serviços de telecomunicações
Elaborar/revisar normas de fiscalização
Atualidade das normas de fiscalização
Percentual das normas de fiscalização vigentes e atualizadas em relação a todas as normas de fiscalização necessárias às ações de
fiscalização.

Fórmula de Cálculo
Ind Atualidade das Normas = (∑ normas atualizadas)/(∑normas (atualizadas+desatualizadas+novas demandas))

Previsão (2015)

Acompanhamento
2ºTRI

1ºTRI

3ºTRI

4ºTRI
40,35%

Acumulado
46,49%

Execução
Previsão (2016)

1ºTRI
49,12%

Acompanhamento
2ºTRI
51,75%

3ºTRI

4ºTRI
54,39%

Acumulado
57,02%

Execução
Mapeamento de Riscos
Evento de Risco
Probabilidade
Tabela de Consequências
Impacto

Corte orçamentário
Provável - Provavelmente vai ocorrer no período de um ano
Eficiência operacional
Grande - O comprometimento da capacidade de entrega do serviço prestado por um ou mais dos
segmentos da ANATEL sem poder ser absorvido, transferido ou redirecionado para outros segmentos
da ANATEL, com grande margem de atrasos ou não atendendo algumas áreas de atuação da Agência.

Estratégia de reação a riscos
Controle 1
Realizar os trabalhos de forma remota.
Controle 2
Evento de Risco 1 Ocorreu?
Efetividade do Controle
Informações adicionais
sobre o desempenho do
indicador

Alto

Órgão/Equipe
Objetivo Estratégico
Processo
Indicador

Desempenho dos Processos
Superintendência de Fiscalização
Promover a melhoria do desempenho da prestação dos serviços de telecomunicações
Executar ações de fiscalização
Percentual de horas de fiscalização utilizadas em finalidades de interesse social

Descrição

Realizar no mínimo 80% das horas de fiscalização destinadas aos serviços de interesse coletivo em finalidades de interesse social.

Fórmula de Cálculo

IFiscalização=(∑ horas de fiscalização em finalidades de interesse social )/(∑ horas de fiscalização destinadas a serviços de interesse
coletivo)*100

Previsão (2015)

Acompanhamento
2ºTRI

1ºTRI

3ºTRI

4ºTRI
80%

Acumulado
80%

Execução
Previsão (2016)

1ºTRI
80%

Acompanhamento
2ºTRI
80%

3ºTRI

4ºTRI
80%

Acumulado
80%

Execução
Mapeamento de Riscos
Evento de Risco
Probabilidade
Tabela de Consequências
Impacto

Corte orçamentário
Provável - Provavelmente vai ocorrer no período de um ano
Eficiência operacional
Grande - O comprometimento da capacidade de entrega do serviço prestado por um ou mais dos
segmentos da ANATEL sem poder ser absorvido, transferido ou redirecionado para outros segmentos
da ANATEL, com grande margem de atrasos ou não atendendo algumas áreas de atuação da Agência.

Alto

Estratégia de reação a riscos

Controle 1

Controle 2
Evento de Risco 1 Ocorreu?
Informações adicionais
sobre o desempenho do
indicador

Identificar rotas de fiscalização cujos caminhos são coincidentes e agendar sua execução conjunta, de forma a reduzir o custo de
execução; utilizar o critério de priorização de atividades de fiscalização previamente definido para reagendar a sua execução, conforme
metodologia previamente definida; identificar e realocar sobras orçamentárias em períodos de contingenciamento; realizar reuniões via
video/tele conferência e fiscalizações via procedimentos remotos.
Efetividade do Controle

Órgão/Equipe
Objetivo Estratégico
Processo
Indicador
Descrição
Fórmula de Cálculo

Previsão (2015)

Desempenho dos Processos
Assessoria Parlamentar e de Comunicação Social (APC)
Aprimorar a transparência e a participação social
Promover ações de comunicação interna
Publicação de notícias no Teia referentes ao andamento do Planejamento Estratégico
Quantidade de matérias publicadas por trimestre
relação entre a quantidade de matérias publicadas no trimestre e a quantidade total prevista para o mesmo período
Acompanhamento
2ºTRI

1ºTRI

3ºTRI

4ºTRI
100%

Acumulado
100%

Execução
Previsão (2016)

1ºTRI
100%

Acompanhamento
2ºTRI
100%

3ºTRI

4ºTRI
100%

Acumulado
100%

Execução
Mapeamento de Riscos

Evento de Risco

Interrupção ou diminuição do ritmo de execução das ações do planejamento estratégico e, portanto, falta de informações suficientes a
serem publicadas no Teia; ausência de troca de informações entre APC e PRPE sobre essas ações.

Probabilidade
Tabela de Consequências

Improvável - Pode ocorrer em excepcionais circunstâncias nos próximos 5 anos
Comprometimento da Execução da Estratégia

Impacto

Pequeno - Ocasiona a revisões pontuais da estratégia com pequenos atrasos

Controle 1
Controle 2
Evento de Risco 1 Ocorreu?
Informações adicionais
sobre o desempenho do
indicador

Estratégia de reação a riscos
Estabelecimento de rotina de troca de informações
Efetividade do Controle

Médio

Órgão/Equipe
Objetivo Estratégico

Processo
Indicador
Descrição
Fórmula de Cálculo

Previsão (2015)

Desempenho dos Processos
ATC
Aprimorar a regulação econômica e incentivar a inovação no setor
Coordenar Políticas de Incentivo à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação e assessorar o Conselho Diretor nas atividades relacionadas ao
Funttel
Elaborar relatórios das atividades realizadas no âmbito do FUNTTEL
Relatório com as principais atividades e decisões tomadas pelo Conselho Gestor do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico de
Telecomunicações (Funttel), que a Anatel tem a responsabilidade legal gerir os recursos
Número de relatórios enviados ao Conselho Diretor da Anatel
Acompanhamento
2ºTRI

1ºTRI

3ºTRI

4ºTRI
1

Acumulado
1

Execução
Previsão (2016)

1ºTRI
1

Acompanhamento
2ºTRI
1

3ºTRI

4ºTRI
1

Acumulado
1

Execução
Mapeamento de Riscos
Evento de Risco
Probabilidade
Tabela de Consequências
Impacto

Suspensão das atividades realizadas no âmbito do FUNTTEL
Rara - Não deve ocorrer nos próximos 5 anos
Comprometimento da Execução da Estratégia
Pequeno - Ocasiona a revisões pontuais da estratégia com pequenos atrasos

Estratégia de reação a riscos
Controle 1
Controle 2
Evento de Risco 1 Ocorreu?
Informações adicionais
sobre o desempenho do
indicador

Efetividade do Controle

Baixo

Órgão/Equipe
Objetivo Estratégico
Processo
Indicador
Descrição
Fórmula de Cálculo

Desempenho dos Processos
Assessoria de Relações Institucionais - ARI
Aprimorar a transparência e a participação social
Promover relacionamento institucional da ANATEL
Índice de Satisfação de Atendimento da ARI (ISAA)
O índice deve aferir o grau de satifação das instituições ou representantes das instituições com o atendimento da equipe da ARI.
ISAA = percentual de avaliações entre 4 e 6 deve ser superior a 70% do total destas.
A nota deve ser única por especificação. Seguem as opções que devem ser consideradas na avaliação:
Nulo – Não avaliada ou não se aplica.
1 – Avaliado com nível muito ruim.
2 – Avaliado com nível ruim.
3 – Avaliado com nível regular.
4 – Avaliado com nível bom.
5 – Avaliado com nível muito bom.
6 – Avaliada com nível excelente.

Previsão (2015)

Acompanhamento
2ºTRI

1ºTRI

3ºTRI

4ºTRI
70%

Acumulado
70%

Execução
Previsão (2016)

1ºTRI
70%

Acompanhamento
2ºTRI
70%

3ºTRI

4ºTRI
70%

Acumulado
70%

Execução
Mapeamento de Riscos
Evento de Risco
Probabilidade
Tabela de Consequências
Impacto

Equipe insuficiente para atender todas as demandas.
Possível - Deve ocorrer em algum período nos próximos 3 anos
Comprometimento da Execução da Estratégia
Alto
Grande - Ocasiona a revisão da estratégia com alteração de objetivos

Estratégia de reação a riscos
Controle 1
Escalonar a Agenda de Atendimentos e Acompanhamento do Congresso de forma a lidar com o limitante de pessoal.
Controle 2
Priorizar atendimentos de reuniões e comparecimento em audiências.
Evento de Risco 1 Ocorreu?
Efetividade do Controle
Informações adicionais
sobre o desempenho do
indicador

Desempenho dos Processos
Órgão/Equipe
Objetivo Estratégico
Processo
Indicador
Descrição

Corregedoria
Promover a gestão por resultados
Realizar Correição
Orientação aos servidores da Agência

Fórmula de Cálculo

relação entre a quantidade de eventos anuais de orientação realizados e a quantidade de eventos planejados

Previsão (2015)

Abordagem preventiva de orientação aos servidores e áreas internas da Agência com base em diagnósticos dos demais processos de
negócio sob responsabilidade da Corregedoria, a saber: Coordenar estágio probatório, Instaurar Processo Administrativo Disciplinar
(PAD), Instaurar Processo de Sindicância Punitiva (SP), Investigação Preliminar, Realizar Correição. Trata-se de uma retroalimentação
com o intuito de aumentar o nível de informação e atenção aos principais problemas vivenciados nos processos correicionais.

1ºTRI

Acompanhamento
2ºTRI

3ºTRI

4ºTRI

Acumulado
100%

Execução
Previsão (2016)

1ºTRI

Acompanhamento
2ºTRI

3ºTRI

4ºTRI

Acumulado
100%

Execução
Mapeamento de Riscos

Evento de Risco
Probabilidade
Tabela de Consequências
Impacto

Não entendimento da orientação passada, ou comunicação menos apropriada para alcançar os efeitos que se espera de
conscientização e maior atenção à conduta.
Provável - Provavelmente vai ocorrer no período de um ano
Comprometimento da Execução da Estratégia
Pequeno - Ocasiona a revisões pontuais da estratégia com pequenos atrasos

Estratégia de reação a riscos
Controle 1
Plano de comunicação da divulgação da ação, envolvendo as lideranças, e as especificidades das áreas internas.
Controle 2
Evento de Risco 1 Ocorreu?
Efetividade do Controle
Informações adicionais
sobre o desempenho do
indicador

Médio

Órgão/Equipe
Objetivo Estratégico
Processo
Indicador
Descrição
Fórmula de Cálculo

Desempenho dos Processos
Auditoria Interna
Promover a gestão por resultados
Realizar Auditoria Interna
Quantidade de auditorias realizadas frente ao planejamento anual
Indicador cujo objetivo é avaliar trimestralmente a execução das atividades de auditoria diante do planejamento para o exercício.
Razão entre a quantidade de atividades de auditorias realizadas no trimestre e o previsto no PAINT do exercício de referência.

Previsão (2015)

Acompanhamento
2ºTRI

1ºTRI

3ºTRI

4ºTRI
100%

Acumulado
100%

Execução
Previsão (2016)

1ºTRI
100%

Acompanhamento
2ºTRI
100%

3ºTRI

4ºTRI
100%

Acumulado
100%

Execução
Mapeamento de Riscos
Evento de Risco
Probabilidade
Tabela de Consequências
Impacto

Surgimento de demandas não planejadas no curso das ações de auditoria.
Provável - Provavelmente vai ocorrer no período de um ano
Comprometimento da Execução da Estratégia
Pequeno - Ocasiona a revisões pontuais da estratégia com pequenos atrasos

Estratégia de reação a riscos
Controle 1
Adequação do escopo dos trabalhos planejados.
Controle 2
Readequação da previsão de horas ordinárias de cada trabalho de auditoria.
Evento de Risco 1 Ocorreu? Sim
Efetividade do Controle
Informações adicionais
sobre o desempenho do
indicador

Médio

