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MENSAGEM DO
PRESIDENTE
Compete à Anatel regular e estimular o desenvolvimento do setor de telecomunicações no Brasil.
A atuação eficiente do regulador repercute no
nexo entre o desenvolvimento das telecomunicações e o progresso econômico e social do País.
Dados os conhecidos desafios geográficos e sociais torna-se fundamental e urgente a viabilização da inclusão digital das diversas regiões do
País, tendo-se em vista o papel desta Agência de
indutor da transformações social e econômica
necessárias para o desenvolvimento sustentável
da nação.
Dessa forma, é imprescindível a adoção de medidas regulatórias que preservem o equilíbrio do
mercado, as diretrizes governamentais, os direitos dos consumidores e as diferentes demandas
regionais, com vistas a mitigar as barreiras que
impedem o acesso às tecnologias disponíveis, a
exemplo do preço, da cobertura e da qualidade
dos serviços prestados.
Há ainda de se ter em mente que os tradicionais
serviços de telecomunicações, em especial os de
telefonia fixa, perderam a atratividade em razão
de novas soluções de comunicações disponíveis
no mercado. É de se notar que ao final de 2018, o
País contava com 37,5 milhões de acessos ativos
do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), o
que significa uma redução de mais de 5% em relação ao apurado em 2017. Tal estatística contrapõe aos extraordinários 229,2 milhões de acessos em funcionamento do Serviço Móvel Pessoal
(SMP) em 2018 e ao aumento de 30%, ano sobre
ano, de acessos M2M (máquina para máquina).
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A magnitude dos números do setor e sua crescente importância para a sociedade brasileira
exigem a modernização da atuação regulatória, o que representa o desafio central desta
Agência Reguladora para os próximos anos.

se colocam à frente da Agência. Para isso,
definiram-se dez diretrizes táticas, as quais
orientaram o levantamento e a priorização
das iniciativas a serem executadas naquele
ano.

Com vistas a melhorar continuamente o exercício de suas atribuições constitucionais e
legais, a Anatel atua de acordo com seu planejamento estratégico, estabelecido para o
período de 2015 a 2024.

A Agência atingiu 68% da execução de seu
portfólio de projetos estratégicos em 2018,
aspecto explorado neste Relatório. Os resultados alcançados demonstram o alinhamento
das ações realizadas pela Agência às prioridades definidas em seus níveis de planejamento.

O processo de planejamento teve como escopo a definição de objetivos a serem perseguidos pela organização, bem como o desenho
de mecanismos para seu atingimento. Tratase de um importante instrumento de gestão
para a Agência na persecução de sua missão
institucional, que é a de “regular o setor de
telecomunicações para contribuir com o desenvolvimento do Brasil”.
Fixaram-se 17 objetivos estratégicos, distribuídos sob quatro prismas diferentes: Financeiro,
Pessoas e Conhecimentos, Processos e
Resultados. Ao lograr tais objetivos, a Agência
concretizará sua visão de futuro, qual seja, a
de ser reconhecida como instituição de excelência, promotora de ambiente favorável para
as comunicações do Brasil, em benefício da
sociedade brasileira. Como base de sustentação para todas as suas ações, definiram-se
como valores institucionais a transparência, a
participação social, a capacitação institucional e a segurança regulatória.
Em 2018, foram implementadas diversas dimensões do planejamento, relativas aos níveis tático e operacional, por meio das quais
se possibilitou a melhor alocação de recursos
necessários à persecução dos desafios que

Um dos desafios mais importantes de 2018
foi a promoção da massificação do acesso ao
serviço de banda larga fixa. A Anatel promoveu esforços extraordinários nesse tema ao
diagnosticar com precisão as regiões com deficiência de infraestrutura e, ao mesmo tempo, promover melhores condições de investimento e desenvolvimento mercadológico,
de modo a proporcionar aos consumidores
maior acesso e melhor qualidade do serviço.
Nesse contexto, cabe ressaltar a crescente
participação dos denominados prestadores
de pequeno porte (PPP), cuja atuação permitiu expandir as redes de fibra óptica no Brasil.
A atuação dos PPPs possui, pelo menos, duas
vertentes relevantes – ampliação do acesso
da população aos serviços em localidades
de pouco interesse de operação dos grandes
grupos e a melhoria da qualidade dos serviços ofertados.
Muitos desafios ainda persistem. Cabe uma
alusão especial à necessidade de ampliação
da malha de infraestrutura de alta capacidade a municípios distantes dos principais centros econômicos e a melhoria da qualidade
do serviço prestado ao consumidor. Neste
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aspecto, destacam-se os resultados da pesquisa anual de satisfação e qualidade percebida, realizada em 2018 pela Agência, que
indica ser o serviço de acesso à banda larga
fixa o principal alvo de insatisfação apontado
pelos usuários entrevistados, especialmente
no que tange ao processo de contratação. Tal
fato reflete a complexidade das informações
disponíveis no momento da aquisição dos
inúmeros planos de serviços existentes, o que
dificulta a compreensão do que exatamente
está sendo contratado. Trata-se, portanto, de
mais um importante ponto de atenção a ser
trabalhado pela Anatel nos próximos anos.
Sob o viés regulatório, a Agência deu início
à reavaliação de determinados aspectos de
sua atuação institucional ao longo do ano
de 2018, a fim de aperfeiçoar seu modelo de
controle e sancionamento e reforçar o caráter responsivo e voltado aos consumidores.
Dito de outro modo, com a nova sistemática
pretendida, a Anatel passará a estimular a resolução efetiva dos problemas verificados no
setor e, desse modo, promover um ambiente mais propício à inovação e à competição
entre as operadoras e privilegiar uma melhor
eficiência na alocação de recursos governamentais e privados.
Insta dizer que a competição é um dos pilares
do modelo regulatório das telecomunicações
brasileiras e nessa esfera se consolidaram movimentos importantes no setor no curso de
2018. Por exemplo, o crescimento e consolidação das denominadas empresas Over-the-Top
(OTT) demandam do regulador a habilidade
de proporcionar às operadoras condições para
atuarem de maneira competitiva, adequando-se o nível de regulamentação e de liberdades
ideais para o enfrentamento de um mercado
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que está cada vez mais disputado e em constante transição. Esse é um dos principais resultados esperados do Plano Estratégico 20152024, no qual se fixou como um dos objetivos
o de “estimular a competição e a sustentabilidade do setor”, por meio do qual se visa tanto garantir a rentabilidade da prestação dos
serviços para as operadoras, quanto viabilizar,
para o consumidor, o acesso a variadas ofertas
de serviços, a preços módicos e mediante a
qualidade adequada. Nesse contexto, a Anatel
revisou os mercados relevantes do Plano Geral
de Metas de Competição (PGMC), ocasião na
qual identificou os elementos estruturais dos
mercados de varejo, categorizando-os de
acordo com a intensidade resultante da interação das forças competitivas de cada mercado.
Nessa mesma linha, verificou-se o crescimento das plataformas convergentes e baseadas
em redes IP (Internet Protocol) e suas interfaces com o setor regulado. Tal fato reitera
a premência pela modernização da atuação
regulatória, com destaque à adoção de medidas que permitam o equilíbrio entre os setores regulados e seus novos competidores.

Outro ponto de destaque ao longo do ano
foi o avanço no debate sobre compartilhamento de infraestruturas. Com destaque, o
compartilhamento dos postes de distribuição
de energia, aspecto crítico para o setor de
telecomunicações, foi objeto de diversas interlocuções interinstitucionais no sentido de
se aprimorar a racionalidade acerca do uso
e remuneração dessa infraestrutura passiva
e, assim, configurar um arranjo mais célere e
efetivo de adequação técnica da ocupação
de postes.
No tocante à gestão, a Anatel promoveu em
2018 importantes avanços com a aprovação
da metodologia para a gestão de riscos da
Agência. Em razão da adoção de tal modelo, tornou-se possível a identificação de
ofensores à consecução dos objetivos institucionais e, para além disso, estabelecer as
providências a serem tomadas nos casos dos
riscos previamente identificados. Incluem-se
no escopo das ações de gestão o fortalecimento das assessorias técnicas, de relações
Institucionais e internacional.

Cabe um destaque especial à bem sucedida
defesa do orçamento da Anatel que, inclusive, resultou em menor contingenciamento.
Em 2018 o orçamento da Agência foi disponibilizado ainda no início do exercício, sem
qualquer limitação para movimentação e empenho, cujo montante foi de R$ 205 milhões
de reais, autorizados para despesas discricionárias – tendo havido um incremento de 118%
em relação ao orçamento recebido em 2017.
Salienta-se que mesmo considerando um incremento tão vultoso em seu orçamento, a
Agência conseguiu executar 190 milhões de
reais, o que representa 93% do seu orçamento destinado para as despesas discricionárias.
Importa ressaltar ainda que a Anatel reforçou
seu compromisso com os consumidores ao
ampliar o escopo dos canais diretos de comunicação. Em 2018 foram realizados quase
4,9 milhões de atendimentos, considerando-se todos os canais de atendimento disponibilizados pela Agência, o que significou uma
redução de 19% no volume de atendimentos
realizados em 2017. A Central de Atendimento
telefônico foi responsável por mais de 50%
dos atendimentos realizados. Mais de 98%
das solicitações registradas na Anatel foram
tratadas pelas operadoras dentro do prazo
de cinco dias, o que significa que as respostas
buscadas pelos usuários foram concedidas,
em sua massiva maioria, de forma tempestiva.
A Ouvidoria da Anatel também atuou de
modo ostensivo na melhoria do atendimento ao consumidor, bem como dos serviços
postos à disposição das empresas do ramo.
Em 2018 realizou pesquisa para aferir o grau
de satisfação com os serviços prestados pela
Agência, constantes na Carta de Serviços da
Anatel, sendo eles, o atendimento ao consumidor, certificação e homologação de produtos,
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outorga de serviços de telecomunicações
e soluções de competição. Os participantes da pesquisa apontaram estar satisfeitos
ao responderem às perguntas relacionadas
ao Índice de Satisfação dos Usuários com
os Serviços Prestados pela Anatel de 2018
(ISSA2018), embora ainda haja margem para
melhoria dos resultados apurados.

intimações eletrônicas realizadas. Tais resultados demonstram a efetividade do processo
eletrônico no âmbito da Anatel, o que se reverte em maior benefício principalmente para
a sociedade, uma vez que tornam mais céleres
todas as medidas que devem ser adotadas no
bojo dos processos instaurados pela Agência
e seu conhecimento pelas partes interessadas.

A participação da sociedade também pode
ser observada no processo de revisão regulatória da Agência, tendo sido realizadas, em
2018, 67 consultas públicas, sobre os mais diversos temas. Foram computadas 3.508 contribuições de prestadoras de serviços de telecomunicações, associações, órgãos de defesa
do consumidor, entre outros. Ainda com o
fito de expandir a participação de todos na
construção do novo modelo de regulação da
Anatel, foram realizadas seis audiências públicas de propostas normativas para as quais se
verificou a necessidade de maior debate com
a sociedade, quais sejam, a Proposta de Plano
Estrutural de Redes de Telecomunicações
(Pert) e a Proposta de Regulamento de
Avaliação de Conformidade e Homologação
de Produtos de Telecomunicações.

As transmissões ao vivo das deliberações do
Conselho Diretor da Anatel e a intensificação
das manifestações orais dos interessados são
outras iniciativas de transparência preservadas e estimuladas pela Agência. Além disso,
as pautas das sessões e reuniões são divulgadas no site da Anatel, bem como suas respectivas atas e demais documentos relacionados
às deliberações do Conselho. Em 2018, realizaram-se 24 reuniões do Conselho Diretor,
nas quais foram pautados mais de 1.100 itens.

Ainda no intuito de se conferir maior transparência e participação social ao trabalho
efetuado pela Agência, é imprescindível mencionar os benefícios oriundos da utilização
do Sistema Eletrônico de Informações (SEI),
por meio do qual o cidadão tem pleno acesso
aos processos instaurados na Anatel, considerando-se aqueles que não contenham nível
de restrição. Apenas em 2018 foram contabilizados cerca de 9 mil usuários externos credenciados no SEI, tendo ocorrido perto de 34
mil peticionamentos eletrônicos, com mais de
97 mil documentos protocolizados e 22 mil
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Como resultado de todo o trabalho realizado
pela Anatel, em suas mais diferentes frentes,
disponibiliza-se em seu portal eletrônico todo
o rol de informações considerado relevante para a sociedade, tais como o Boletim de
Jurisprudência da Anatel, onde é possível acompanhar o resultado agregado das decisões do
Conselho Diretor; e o Portal do Consumidor,
do qual constam informações de interesse dos
usuários, dentre outras, o que denota a preocupação desta Agência Reguladora em manter
uma atuação transparente e em compasso com
as necessidades de todo o setor regulado e, em
especial, com os consumidores dos serviços de
telecomunicações.
Uma importante medida adotada pela
Agência, visando à acessibilidade de todas as
informações e serviços que disponibiliza para
a sociedade, foi a implantação de um novo

modelo de identidade digital para o Portal da
Anatel, onde foram inclusos atalhos de navegação padronizados, bem como ferramentas
relacionadas à alteração de contraste e a
produção da Suíte VLibras, sendo esta última
uma plataforma que oferece condições tecnológicas de maior acessibilidade.
De todo o exposto é notório o tamanho do desafio enfrentado por esta Agência Reguladora,
tendo-se em vista a abrangência do setor no
qual atua, a velocidade com que os serviços
e tecnologias de telecomunicações se transformam e a dependência cada vez maior que
a vida em sociedade possui de tais serviços.
Contudo, em que pese o esforço necessário
para que sejam adotadas todas as medidas
necessárias a fim de se prover o ambiente adequado a todos os grupos de interesse envolvidos, resta evidente que a Agência se encontra
no trilho correto, por meio da execução das
ações previstas em seu planejamento estratégico e nos planos dele decorrentes.
Esta prestação de contas tem como principal
finalidade exatamente deixar clara a nova metodologia de trabalho da Anatel, os resultados já alcançados, bem como o compromisso
da Agência com o cumprimento de seu papel
constitucional de regular, com o máximo de
eficiência e transparência possível, um dos
maiores setores da economia deste País, que
é o de telecomunicações.

Leonardo Euler de Morais
Presidente do Conselho Direitor da Anatel
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I. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE
EXTERNO
A Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel) é uma entidade integrante da
Administração Pública Federal indireta, submetida a regime autárquico especial caracterizado por independência administrativa,
ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes,
além de autonomia financeira. Criada por
meio da Lei nº 9.472/19971, conhecida como
Lei Geral de Telecomunicações (LGT), foi a
primeira agência reguladora a ser instalada
no Brasil, em 5 de novembro de 1997, é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações.
Cabe à Anatel regular, outorgar a prestação
de serviços e fiscalizar o setor de telecomunicações. A Agência é responsável por adotar
as medidas necessárias para o atendimento
do interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando
com independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade.
As atividades da Anatel são orientadas por
meio de um Plano Estratégico2, documento
que estabeleceu sua identidade institucional
e os objetivos estratégicos de longo prazo.
Segundo esse planejamento, a missão da
Anatel é regular o setor de telecomunicações para contribuir com o desenvolvimento
do Brasil. A visão de futuro da Agência é ser
reconhecida como instituição de excelência
que promove o ambiente favorável para as
comunicações do Brasil, em benefício da sociedade brasileira, balizada por seus valores
institucionais: transparência, participação
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social, capacitação institucional e segurança
regulatória.

do Conselho Diretor da Agência. Cabe a ele
produzir, semestralmente ou quando julgar
oportuno, apreciações críticas sobre a atuação da Agência. O ouvidor atua com independência, não tendo vinculação hierárquica
com o Conselho Diretor.

A Anatel conta com oito superintendências
e um superintendente-executivo, além de
oito órgãos de assessoramento. A Agência
tem sede em Brasília e representações em
todas as capitais brasileiras. Por meio dessas representações, realiza as atividades de
fiscalização e mantém contato mais próximo
com a sociedade e com as instituições locais.

1.1 Ambiente Externo – Contexto de
Atuação da Anatel

O Conselho Diretor da Anatel, órgão máximo da Agência, é integrado por cinco
brasileiros, escolhidos pelo presidente da
República e nomeados após aprovação pelo
Senado Federal. Cada conselheiro vota com
independência, fundamentando seu voto. As
decisões são tomadas, sempre, por maioria
absoluta.

Massificar a Banda Larga

As reuniões do Conselho Diretor são realizadas em Brasília/DF e transmitidas pela internet. Elas podem ser acompanhadas presencialmente por qualquer cidadão. Ademais,
qualquer interessado tem direito a sustentação oral. Os sorteios das matérias que serão
deliberadas, as pautas das reuniões, suas
atas e gravações também são disponibilizadas ao público no portal da Anatel.
Nomeado pelo presidente da República para
mandato de dois anos, admitida uma recondução, o ouvidor tem acesso a todos os assuntos da Anatel e acompanha as reuniões
1 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9472.htm
2 http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.
asp?numeroPublicacao= 327138&pub=principal&filtro=1&documentoPath=327138.pdf

O ambiente externo, especialmente a sociedade e os entes regulados, apresentam
desafios constantes à Anatel, segundo sua
missão institucional. Entre eles, destacam-se
os que seguem.

Há um grande potencial de crescimento em
função do contingente que ainda precisa ser
atendido por banda larga, especialmente
nas localidades mais afastadas dos grandes
centros. Neste ponto, a mudança do modelo regulatório e a consequente alteração da
regulamentação setorial colocam-se como
oportunidades a serem aproveitadas, uma
vez que são fundamentais para destravar os
investimentos privados necessários à expansão e à modernização da infraestrutura de
rede, por meio da qual se permitirá a massificação da banda larga.
A expansão da cobertura e da capacidade
das redes de telecomunicações amplia o
acesso da população aos serviços, gera ganhos de produtividade e avanços do ponto
de vista do desenvolvimento econômico e
social e, também, melhora a qualidade dos
serviços ofertados que viabilizam o acesso
à Internet.
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Garantir a Qualidade
A melhoria da qualidade dos serviços prestados, em sentido amplo, é fundamental. A
qualidade envolve tanto as questões técnicas
quanto as afetas ao atendimento e à oferta
dos serviços. A percepção do consumidor
sobre os serviços é captada pela Anatel por
meio de pesquisa anual, que orienta os esforços para aprimorar o relacionamento entre os usuários e os prestadores de serviços.
Outro avanço perseguido é a revisão do
modelo de regulação adotado pela Anatel,
passando-se de um modelo de controle e
sancionamento para outro modelo mais responsivo e orientado aos consumidores, capaz de estimular a criatividade, a inovação
das prestadoras e a competição entre elas,
além de viabilizar a alocação mais eficiente
de recursos públicos e privados.

Fomentar a Competição
O Plano Estratégico 2015-2024 estabeleceu
como objetivo “estimular a competição e a
sustentabilidade do setor”, com vistas a garantir a rentabilidade da prestação do serviço de telecomunicações em um ambiente de
competição entre os agentes, capaz de propiciar a realização de investimentos em expansão e modernização de redes, e de forma
a permitir que o consumidor tenha acesso a
múltiplas ofertas de serviço, a preços justos
e com qualidade adequada.
A competição é um dos pilares do modelo
regulatório das telecomunicações brasileiras, devendo o ambiente competitivo ser
supervisionado, visto tratar-se de um setor
de elevada necessidade de investimentos
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intensivos em capital e infraestrutura e que
vem se deparando com fortes pressões
competitivas advindas, principalmente, das
empresas nativas de Internet – as empresas Over-the-Top (OTT). A Anatel realizou
extenso exame das condições competitivas
dos quatro grandes mercados de varejo de
telecomunicações, por meio de estudo que
embasou proposta de revisão dos mercados relevantes do Plano Geral de Metas de
Competição (PGMC).

até que ponto o ambiente de prestação dos
serviços de telecomunicações no Brasil é
sustentável no longo prazo; qual o impacto
do atual nível de competição na sustentabilidade das empresas do setor; como modular
as obrigações em função da dinâmica competitiva identificada; e quais os incentivos
ou adequações regulatórias que poderiam
ser propostos pela Anatel com o objetivo de
garantir rentabilidade e modernização das
redes e da oferta de serviços.

Gerir a Sustentabilidade Setorial

Aprimorar os Processos de Outorga,
Licenciamento e Certificação

A partir da evolução histórica da produção dos serviços de informação – atividade
composta por telecomunicações, serviços
relacionados às tecnologias da informação
e comunicações e atividades de TV, rádio,
cinema, jornais e revistas – tal conjunto de
atividades, em que pese tenha apresentado
desempenho médio positivo entre 1998 e
2016, vem reduzindo a sua participação na
composição do produto brasileiro. O setor
que chegou a representar aproximadamente
4,6% do PIB em 2005,em 2016 apresentou
participação de cerca de 3%.
As empresas de telecomunicações vêm
apre
sen
tando tendência declinante do retorno sobre o Capital Investido, que passou
de 9,5% em 2012 para 4,5% em 2015, o que é
ainda mais preocupante quando se tem um
custo de capital de 16% (cálculo do custo
médio ponderado de capital pela Anatel).
No mesmo período, a razão entre o endivida
mento e o total de ativos do setor passou,
em média, de 54% para 62%.

A emergência de plataformas convergentes
e baseadas em redes IP (Internet Protocol),
que resultam em ganhos de escala e escopo
tanto em transporte quanto em dispositivos,
impõe o desafio de superação da segregação por serviços existente para licenciamento, outorga e mecanismos regulamentares
para elevar o acesso aos serviços.
Neste sentido, foram identificadas oportunidades de melhorias nos processos de outorga,
licenciamento e certificação, processos sobre os quais recai elevado peso burocrático.
A forma atual de licenciamento de estações
móveis, ao se considerar o crescimento dos

acessos móveis e a crescente necessidade de
ampliação da capacidade, coloca-se como
uma ameaça ao alcance da missão institucional da Anatel, tendo-se identificado, portanto,
a necessidade de revisão de tais processos de
modo a fomentar o desenvolvimento e a utilização de novas tecnologias móveis no País,
como é o caso da Internet das Coisas (IoT –
Internet of Things).

Rever o Modelo Setorial
Do ponto de vista da atuação regulatória, à
luz dos objetivos estratégicos de promoção
da competição e de ampliação do acesso e
o uso dos serviços, com qualidade e preços
adequados, sobressalta a importância e urgência de uma revisão do modelo regulatório
do setor, que deve expressar a centralidade
da banda larga na formulação de políticas
públicas setoriais.
Para tanto, a já mencionada revisão do regime e escopo dos serviços de telecomunicações é fundamental, tendo-se por objetivo
reavaliar o modelo regulatório brasileiro em
quatro aspectos – prestação dos serviços,
gestão da qualidade, gestão do espectro e
modelo de outorga e licenciamento.

Esses valores disparam um alerta sobre a
sustentabilidade do setor. Importa saber
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2.1 Planejamento Estratégico
O Plano Estratégico estabeleceu, além de missão institucional e visão de futuro, os valores e os
objetivos estratégicos a fim de que a Agência direcione seus esforços para atender às demandas da sociedade e do setor de telecomunicações, conforme representa o Mapa Estratégico da
Anatel disposto na figura a seguir.

MISSÃO

VISÃO

Regular o setor de telecomunicações
paracontribuir com o desenvolvimento
do Brasil

Ser reconhecido como instituição
de excelência que promove o ambiente
favorável para as comunicações do Brasil
em benefício da sociedade brasileira

RESULTADO
1.1 - Promover a ampliação do acesso e o uso dos serviços,
com qualidade e preços adequados
1.2 - Estimular a competição e a sustentabilidade do setor
1.3 - Promover a satisfação dos consumidores
1.4 - Promover a disseminação de dados e informações setoriais

PROCESSOS
2.01 - Promover a melhoria do desempenho da prestação dos serviços de telecomunicações
2.02 - Otimizar a outorga e o licenciamento de estações
2.03 - aperfeiçoar a gestão de recursos à prestação do serviço
2.04 - Aprimorar a regulação econômica e icentivar a inovação no setor
2.05 - Aperfeiçoar as relações de consumo no setor de telecomunicações
2.06 - Aprimorar e simplificar a regulamentação setorial
2.07 - Aprimorar a transparênciae a participação social
2.08 - Desenvolver a gestão estratégica
2.09 - Intensificar e aprimorar o uso de Tecnologia da informação na regulação
2.10 - Garantir infraestrutura e instalações adequadas

II. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA DA
ANATEL

PESSOAS E CONHECIMENTO
3.1 - Promover a gestão por resultados
3.2 - Promover qualidade de vida no trabalho

Desde 2015 e com base no Plano Estratégico 2015-2024, a Anatel atua com foco no cumprimento de sua missão institucional de regular o setor de telecomunicações para contribuir com
o desenvolvimento do Brasil, e, também, em viabilizar sua visão de futuro de ser reconhecida
como instituição de excelência que promove o ambiente favorável para as comunicações do
Brasil, em benefício da sociedade brasileira.

23

FINANCEIRO
4.1 - Assegurar recursos e fortaleçer a gestão orçamentária

Figura 1 - Mapa Estratégico da Anatel
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Assim, os Objetivos Estratégicos sob a perspectiva de resultado são aqueles cujo alcance viabiliza a entrega de valor à sociedade brasileira. Nessa dimensão, as entregas que a Anatel deseja
realizar são:
Promover a ampliação do acesso e o uso
dos serviços, com qualidade e preços

Promover a satisfação dos consumidores

adequados
Valor público

Os planos táticos, definidos com prazos de
dois anos, estabelecem a intermediação entre
a estratégia e a operação propriamente dita.

entregue pela Anatel
Estimular a competição e a
sustentabilidade do setor

Promover a disseminação de dados
e informações setoriais

Figura 2 - Entregas de Valor que a Anatel deseja realizar

Os demais Objetivos Estratégicos, pertinentes às perspectivas de processos, de pessoas e conhecimento, e financeira, são objetivos habilitadores, ou seja, visam a viabilizar o atingimento
dos objetivos da perspectiva de resultado.
O modelo de planejamento adotado pela Anatel envolve três níveis – o estratégico, o tático e
o operacional. Assim, o Plano Estratégico 2015-2024 estabelece uma carta de intenções e comunica à sociedade o que a Agência pretende realizar, enquanto o planejamento tático confere
concretude ao plano, a partir das diretrizes emanadas pelo Conselho Diretor.

NÍVEIS DE PLANEJAMENTO

1º
2º
3º
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Definir e rever os: Objetivos estratégicos, Visão a longo prazo, Missão e Valores da Anatel
Envolvimento fundamental do CONSELHO DIRETOR

ESTRATÉGICO
Priorizar demandas e oportunidades
Transformar o que é estratégico em projetos/ações
Envolver toda a cadeia de decisão: Além dos Conselheiros Superintendentes e Gerentes

TÁTICO

Atividades, cronograma, metas, recursos, ferramentas, etc
Envolvimento de Superintendências e Gerências
Elaboração de atividades anuais - visão de curto prazo

Figura 3 - Níveis de Planejamento

O alinhamento estratégico da atuação de todas as áreas da Agência para o alcance dos
resultados é viabilizado por meio das definições tomadas no planejamento estratégico,
com visão de longo prazo; no planejamento
em nível tático, para o médio prazo; e nos
planos operacionais pelas áreas internas,
para o curto prazo.

OPERACIONAL

O planejamento operacional é elaborado
e acompanhado pelas áreas internas da
Anatel, em alinhamento com a estratégia da
instituição. Os planos operacionais das áreas
devem contemplar as prioridades estabelecidas no planejamento em nível tático no
âmbito de suas respectivas competências,
além das atividades que lhes são atribuídas
regimentalmente. Portanto, a partir da orientação do Conselho Diretor ao aprovar as diretrizes táticas, as áreas organizam-se com
os recursos de que dispõem para atuar com
foco no alcance dos objetivos estratégicos.
Especialmente para o exercício de 2018, o
planejamento tático teve vigência de apenas
um ano, em razão de se tratar de um projeto-piloto pertinente ao projeto estratégico de implantação do Macroprocesso Gerir
Planejamento, da cadeia de valor da Anatel
em implantação.
O Conselho Diretor da Anatel, instância interna máxima de governança da Agência,
definiu a direção estratégica a ser seguida
no exercício fixando dez diretrizes táticas
(Portaria nº 722/2017), que serviram de baliza para o planejamento em nível tático, o

Plano Operacional (Tático) 20183, aprovado
pela Portaria nº 1701/2017, e revisto por meio
da Portaria nº 1.382/2018.
Desse modo, à luz dos desafios colocados à
Anatel, dos objetivos estratégicos definidos
no âmbito do Plano Estratégico 2015-2024 e
das diretrizes táticas definidas pela alta administração, foi aprovado o Plano Operacional
(Tático) 2018, composto por oito camadas
temáticas para a gestão tática da Agência:
1. Projetos Estratégicos;
2. Temas e Subtemas de Fiscalização;
3. Agenda Regulatória;
4. Plano Diretor de Tecnologia da
Informação e Comunicações (PDTIC);
5. Diretrizes de Capacitação;
6. Plano de Comunicação;
7. Atuação Internacional da Anatel; e
8. Plano Orçamentário.

As iniciativas pertinentes às camadas de
Projetos Estratégicos, Agenda Regulatória e
PDTIC selecionadas para serem executadas
ao longo do exercício seguem apresentadas
por Diretriz4,5.

3 https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_
consulta_externa.php?NMLZh5iV6nbOCmPPhjssYO7ecW3Ia5ZtxFzuL_
reIqZ8L3mCXpDwpWj43Y64iTm1DEA9jNIPIyHBKZq354jBP8bib
qy-nm7uShZ-Chsbx1HQGuFSAbRZ7ar2DXshHVEP
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Diretrizes

DIRETRIZ 1:
Promover a expansão, a melhoria
da qualidade e a modernização
das redes de transporte e acesso
de alta capacidade nos municípios
brasileiros, inclusive em distritos não
sede

DIRETRIZ 2:
Promover ações regulatórias
orientadas à proteção do consumidor
e melhorias das relações de consumo,
especialmente nas questões ligadas à
oferta e ao relacionamento

DIRETRIZ 3:
Monitorar a sustentabilidade das
prestadoras, inclusive a sua inserção
no ecossistema digital

Iniciativas

Iniciativas
•

Implementar “Realizar Gestão Econômica da Prestação”

•

Promover ações de orientação para provedores regionais

Reavaliar o modelo de outorga e licenciamento

•

•

Reavaliar a regulamentação sobre preço público a ser cobrado pelo Direito de
Exploração de Satélite

Reavaliar a regulamentação sobre preço público a ser cobrado pelo Direito de
Exploração de Satélite

•

Reavaliar a regulamentação sobre uso de Femtocélulas

•

Reavaliar a regulamentação sobre eficiência de uso do espectro de radiofrequências

•

Reavaliar a regulamentação visando diminuir barreiras regulatórias à expansão das
aplicações de internet das coisas e comunicações máquina-a-máquina

•

Reavaliar a metodologia de precificação de direitos de uso de radiofrequência
(PPDUR)

•

Disponibilizar espectro de radiofrequências para a prestação de serviços de
telecomunicações

•

•

Revisar os modelos de Contratos de Concessão do Serviço Telefônico Fixo Comutado
(STFC) e as metas do Plano Geral de Metas para Universalização (PGMU)

Reavaliar a regulamentação de numeração de redes e serviços de telecomunicações –
Numeração de Serviços

•

Reavaliar a regulamentação de numeração de redes e serviços de telecomunicações –
Administração da numeração

•

Elaborar a regulamentação para utilização de espectro ocioso (White Spaces) de
forma dinâmica nas faixas de VHF e UHF

•

Reavaliar a regulamentação visando diminuir barreiras regulatórias à expansão das
aplicações de internet das coisas e comunicações máquina-a-máquina

•

Reavaliar regulamentação das faixas de 1427-1518 MHz (Banda L) – IMT

•

Reavaliar regulamentação das faixas de 2300-2400 MHz

•

Reavaliar a Resolução nº 537/2010 - Faixa de 3,5 GHz

•

Elaborar regulamentação do LAA (Licensed Assisted Access)

•

Reavaliar destinação de RF - Regulamentação da Banda S

•

Revisar as Áreas Locais do STFC

•

Reavaliar o modelo de gestão da qualidade de serviços de telecomunicações

•

Implementar novo modelo de gestão da qualidade

•

Implementar “Realizar Fiscalização Regulatória”

•

•

Implementar “Acolher e Tratar Demandas dos Consumidores”

•

Avaliar a satisfação dos usuários com os serviços prestados pela Anatel

•

Reavaliar o modelo de gestão da qualidade dos serviços de telecomunicações

•

Implementar novo modelo de gestão da qualidade

•

Reavaliar a regulamentação sobre Conselhos de Usuários de serviços de
telecomunicações

•

Reavaliar a regulamentação sobre direitos dos consumidores de serviços de
telecomunicações

•

Analisar os modelos de comercialização da banda larga fixa – franquia de dados

DIRETRIZ 4:
Desenvolver ações para estimular a
competição considerando a dinâmica
do setor

•

Implementar “Realizar Gestão Econômica da Prestação”

•

Reavaliar a regulamentação sobre controle de bens reversíveis

•

Reavaliar a regulamentação sobre a metodologia do Fator X

•

Reavaliar o modelo de tratamento das prestadoras de pequeno porte

•

Avaliar a liberdade tarifária no STFC, modalidades Local e Longa Distância Nacional
(LDN), agregando análise sobre revisão da granularidade das Áreas Locais deste
serviço – áreas locais e liberdade LDN

•

•

Avaliar a liberdade tarifária no STFC, modalidades Local e Longa Distância Nacional
(LDN), agregando análise sobre revisão da granularidade das Áreas Locais deste
serviço – liberdade local

Reavaliar a regulamentação sobre transferência de outorgas, transferência de controle
e de apuração de Controle e de Transferência de Controle em Empresas Prestadoras
de Serviços de Telecomunicações

•

Revisar as áreas de tarifação do STFC

•

Reavaliar a regulamentação de serviços de telecomunicações, com foco nos
regulamentos dos diversos serviços de telecomunicações de interesse coletivo, em
especial os quatro maiores, simplificando e unificando tais regras no que for possível

•

Reavaliar a regulamentação sobre compartilhamento de postes entre distribuidoras de
energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações

4 Para cada diretriz fixada, haverá iniciativas pertinentes a várias camadas temáticas. Além disso, uma iniciativa pode atender a mais do que uma diretriz tática, podendo figurar no
rol de iniciativas de várias diretrizes.
5 O portfólio de projetos estratégicos da Anatel em 2018 foi inicialmente composto por 25 projetos estratégicos, passando a 23 após a revisão do Plano Operacional (Tático) 2018.
Destes 23 projetos, 16 são relacionados à implantação dos macroprocessos pertinentes à nova cadeia de valor da Anatel e envolvem um esforço de formalização e melhoria dos
processos de negócio. Listam-se os projetos relacionados à implantação dos macroprocessos: (1) Implementar “Gerir Finanças e Arrecadação”; (2) Implementar “Gerir Controles
Internos e Riscos”; (3) Implementar “Gerir Planejamento”; (4) Implementar “Gerir Inteligência Institucional”; (5) Implementar “Realizar Fiscalização Regulatória”; (6) Implementar
“Gerir Comunicação”; (7) Implementar “Gerir Informação e Conhecimento”; (8) Implementar “Gerir Relacionamento Institucional”; (9) Implementar “Gerir Recursos à Prestação”;
(10) Implementar “Acolher e Tratar Demandas dos Consumidores”; (11) Implementar “Gerir Pessoas”; (12) Implementar “Realizar Gestão Econômica da Prestação”; (13) Implementar
“Gerir Serviços de TI”; (14) Implementar “Gerir Regulamentação”; (15) Implementar “Tratar Demandas Decisórias”; e (16) Implementar “Realizar Suporte Jurídico”.
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Diretrizes

28

Diretrizes

DIRETRIZ 5:
Promover o uso eficiente e adequado
de espectro, órbita e numeração
considerando a evolução tecnológica
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Iniciativas

Diretrizes

Iniciativas

•

Implementar “Gerir Recursos à Prestação”

•

Implementar “Realizar Fiscalização Regulatória”

•

Reavaliar o modelo de outorga e licenciamento

•

Implementar “Acolher e Tratar Demandas dos Consumidores”

•

Reavaliar a regulamentação de numeração de redes e serviços de telecomunicações –
Numeração de Redes

•

Reavaliar o modelo de gestão da qualidade dos serviços de telecomunicações

•

Implementar novo modelo de gestão da qualidade

•

Reavaliar a regulamentação de numeração de redes e serviços de telecomunicações –
Numeração de Serviços

•

Reavaliar a regulamentação sobre direito dos consumidores de serviços de
telecomunicações

•

Reavaliar a regulamentação sobre preço público a ser cobrado pelo Direito de
Exploração de Satélite

•

Reavaliar o modelo de tratamento das prestadoras de pequeno porte

•

Reavaliar a metodologia de precificação de direitos de uso de radiofrequência
(PPDUR)

•

Reavaliar a regulamentação sobre aplicação de sanções administrativas

•

•

Reavaliar a regulamentação de numeração de redes e serviços de telecomunicações Administração da numeração

Avaliar a liberdade tarifária no Serviço Telefônico Fixo Comutado, modalidades Local e
Longa Distância Nacional, agregando análise sobre revisão da granularidade das Áreas
Locais deste serviço - áreas locais e liberdade LDN

•

Elaborar regulamentação para utilização do espectro ocioso (White Spaces) de forma
dinâmica nas faixas de VHF e UHF

•

Avaliar a liberdade tarifária no Serviço Telefônico Fixo Comutado, modalidades Local e
Longa Distância Nacional, agregando análise sobre revisão da granularidade das Áreas
Locais deste serviço - liberdade local

•

Reavaliar a regulamentação visando diminuir barreiras regulatórias à expansão das
aplicações de internet das coisas

•

Disponibilizar o espectro de radiofrequências para a prestação de serviços de
telecomunicações

•

Implementar “Gerir Finanças e Arrecadação”

•

Implementar soluções de TI para suportar o MP Gerir Finanças e Arrecadação

•

Reavaliar a regulamentação das faixas de 1427-1518 MHz (Banda L) – IMT

•

Implementar “Gerir Controles Internos e Riscos”

•

Reavaliar a regulamentação das faixas de 2300-2400 MHz

•

Implementar “Gerir Planejamento”

•

Reavaliar a Resolução nº 537/2010 - Faixa de 3,5 GHz

•

Implementar “Gerir inteligência Institucional”

•

Elaborar regulamentação do LAA (Licensed Assisted Access)

•

Implementar “Realizar Fiscalização Regulatória”

•

Reavaliar a destinação de RF - Regulamentação da Banda S

•

Implementar “Gerir Comunicação”

•

Revisar a destinação das faixas do SARC - Serviços Auxiliares de Radiodifusão e
Correlatos

•

Implementar “Gerir Informação e Conhecimento”

•

Implementar soluções de TI para suportar o MP Gerir Informação e Conhecimento

•

Implementar “Gerir Relacionamento Institucional”

•

Implementar “Gerir Recursos à Prestação”

•

Implementar soluções de TI para suportar o MP Gerir Recursos à Prestação

•

Implementar “Acolher e Tratar Demandas dos Consumidores”

•

Implementar soluções de TI para suportar o MP Acolher e Tratar Demandas dos
Consumidores

•

Implementar “Gerir Pessoas”

DIRETRIZ 6:
Aprimorar a atuação regulatória
adotando-se modelo responsivo,
em que o controle é proporcional à
conduta do regulado

•

Revisar a regulamentação sobre certificação e homologação de Produtos para
Telecomunicações - revisão do modelo

•

Reavaliar a regulamentação de uso de faixas para radioenlaces

•

Reavaliar a regulamentação relacionada a serviços públicos de emergência

•

Atualizar as atribuições dos serviços de radiocomunicação no Brasil conforme
Conferências Mundiais

•

Reavaliar a regulamentação técnica dos serviços de radiodifusão (AM, FM e TV)

•

Implementar “Realizar Gestão Econômica da Prestação”

•

Reavaliar a destinação de faixas relativas a Serviços Científicos

•

Implementar “Gerir Serviços de TI”

•

Reavaliar a destinação de faixas relativas ao Serviço de Radiolocalização

•

Implementar soluções de TI para suportar o MP Gerir Serviços de TI

•

Implementar “Gerir Regulamentação”

•

Implementar “Tratar Demandas Decisórias”

•

Implementar “Realizar Suporte Jurídico”

•

Reavaliar o modelo de outorga e licenciamento

•

Promover a revogação de normativos sem vigência

DIRETRIZ 7:
Aumentar a eficiência, eficácia e
efetividade nos processos, e reavaliar
o nível de burocracia dos processos
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Diretrizes

DIRETRIZ 8:
Promover o fortalecimento
Institucional da Anatel

DIRETRIZ 9:
Aprimorar a gestão da informação,
do conhecimento e de riscos

Iniciativas
•

Implementar “Gerir Comunicação”

•

Implementar “Gerir Relacionamento Institucional”

•

Avaliar a satisfação dos usuários com os serviços prestados pela Anatel

•

Promover ações de orientação a provedores regionais

•

Elaborar e implementar programa de fortalecimento das relações internacionais

•

Elaborar e implementar plano de ação de fortalecimento da relação institucional

•

Reavaliar a regulamentação sobre coletas de dados setoriais
dos diversos serviços de telecomunicações

•

Simplificação da regulamentação de serviços de telecomunicações

•

Implementar “Gerir Controles Internos e Riscos”

•

Implementar “Gerir Planejamento”

•

Implementar “Gerir Inteligência Institucional”

•

Implementar “Gerir Informação e Conhecimento”

•

Reavaliar a regulamentação sobre coletas de dados setoriais
dos diversos serviços de telecomunicações

•

Elaborar regulamentação sobre Processo Eletrônico na Anatel

Além das iniciativas pertinentes às camadas
de projetos estratégicos, Agenda Regulatória
e PDTIC, apresentam-se as prioridades estabelecidas pelo planejamento em nível tático para as ações de fiscalização realizadas
pela Agência (priorização de temas e subtemas6), para as ações de capacitação institucional (priorização de competências a serem
fortalecidas ou desenvolvidas na Agência),
comunicação institucional e para a atuação
internacional da Anatel.
Conforme mencionado, o Plano Operacional
(Tático) 2018 resultou do projeto-piloto para
a efetiva implantação do Macroprocesso
“Gerir Planejamento”. Este plano representa
importante avanço institucional do ponto de
vista das melhores práticas de gestão e deve
contribuir para a evolução da maturidade
institucional, a fim de cumprir o papel de definir as linhas prioritárias de atuação para o
atendimento dos objetivos estratégicos.
Os planos operacionais das áreas internas,
para o exercício de 2018, também foram resultado do projeto piloto de implantação do
Macroprocesso “Gerir Planejamento”, o que
representou um ineditismo para a instituição.
Por essa razão, esses planos ainda não estão
perfeitamente alinhados ao planejamento

em nível tático. Tais planos trouxeram a organização interna das áreas para a realização
das entregas operacionais, além de ampliarem a transparência da atuação institucional.
Assim, para os resultados da gestão, foi relevante trazer algumas entregas explicitadas
nos planos operacionais e que não necessariamente sustentaram o planejamento tático.
Os mecanismos de gerenciamento de riscos
estratégicos estão em desenvolvimento na
Agência, assim como aqueles de monitoramento mais efetivo da implementação da
estratégia, e tendem a ampliar a governança
da Anatel. Além disso, com o envolvimento
da alta administração e a partir do direcionamento estratégico e respectivo alinhamento
das funções organizacionais às necessidades
setoriais, o modelo de planejamento implantado apresenta seus primeiros resultados.
A gestão organizacional, desempenha
da
pela Superintendência Executiva com as demais superintendências, é inerente e integra
da aos processos organizacionais, sendo
res
ponsável pelo planejamento, execução,
controle e manejo dos recursos, sob direcio
namento e supervisão das instâncias de governança institucional.

6 Utilização de metodologia amplamente conhecida para fins de seleção das variáveis mais importantes em um sistema, ou seja, priorização de variáveis, que é a Metodologia
MICMAC (Matriz de impactos cruzados – multiplicação aplicada à classificação), apresentada por M. Godet.
O pressuposto mais geral é que devem ser priorizadas aquelas iniciativas cuja execução terá maior impacto no alcance dos objetivos estratégicos. À guisa de ilustração, uma
iniciativa que atenda a mais que dois objetivos estratégicos ou diretrizes táticas deve ser priorizada frente a outra iniciativa que impacta no alcance de somente um daqueles
objetivos e diretrizes, levando-se em conta que há limitações de recursos financeiros, materiais e humanos.

DIRETRIZ 10:
Fortalecer a gestão administrativa e
financeira
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•

Implementar “Gerir Finanças e Arrecadação”

•

Elaborar Regulamento de Processo Administrativo Fiscal referente a créditos
tributários no âmbito da Anatel

•

Elaborar regulamentação sobre Restituição e
Compensação de Receitas Administradas pela Anatel
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2.2 Governança da Anatel

2.2.1 Principais Instâncias de Governança

O modelo de governança da Anatel é representado no gráfico a seguir:

2.2.1.1 ALTA ADMINISTRAÇÃO
Leonardo Euler de Morais | Conselheiro presidente

GOVERNANÇA
Sociedade
Cidadão
Empresas
Outros interessados

Instâncias externas de governança
(responsáveis pelo controle e regulamentação)
Ouvidoria

Conselho de Usuários

Conselho Consultivo

Comissão de Ética Pública

Leonardo Euler de Morais é formado em Ciências Econômicas
e possui mestrado em Economia pela Universidade de Brasília,
onde já atuou como professor de Introdução à Economia.
Passou pela Eletronorte na função de analista. É servidor de
carreira da Anatel desde 2005, aprovado no primeiro concurso público realizado pela Agência. Na Anatel, foi assessor
de conselheiros, gerente de Acompanhamento Econômico
da Prestação e chefe da Assessoria Técnica.
Início do Mandato - Conselheiro:
15 de dezembro de 2016

Instâncias internas de governança
Instâncias Internas de apoio à governança

Instâncias externas
de apoio à governança
Ouvidoria
Conselho Consultivo
Conselho de Usuários
Comissão de Ética Pública

GESTÃO

Auditoria Interna
Corregedoria
Comitê de Uso do Espectro e de Órbita (CEO)
Comitê de Defesa dos Usuários de
Serviços de Telecomunicações (Cdust)
Alta administração
Comitê de Prestadoras de Pequeno Porte
Presidente e
de Serviço de Telecomunicações (CPPP)
Conselho Diretor
Comitê de Gestão de Riscos
Comissão de Ética (CEA)
Comissão de Tecnologia da Informação
e Comunicação (CTIC)
Grupo de Implantação e Acompanhamento
do Planejamento Estratégico (Giape)

Gestão tática

Gestão operacional

Superintendentes

Gerentes

Figura 4 - Governança Corporativa da Anatel
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Início do Mandato - Presidente:
8 de novembro de 2018
Término do Mandato - Conselheiro:
4 de novembro de 2021

Aníbal Diniz | Conselheiro
Aníbal Diniz é formado em História pela Universidade
Federal do Acre. Foi senador da República e trabalhou
na área de comunicação como repórter, redator e editor. Foi, também, secretário estadual de Comunicação
no Acre.
Início do Mandato:
13 de outubro de 2015
Término do Mandato:
4 de novembro de 2019
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Emmanoel Campelo de Souza Pereira | Conselheiro

Vicente Bandeira de Aquino Neto | Conselheiro

Advogado e mediador é mestre em Direito pela
Universidade Católica de Brasília e doutorando em
Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo. Foi Conselheiro Nacional de Justiça nos biênios
2012-2014 e 2014-2016.

Vicente Bandeira de Aquino Neto ocupou o cargo de assessor especial da Presidência do Banco do Nordeste do Brasil
e Conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
no Ceará. Aquino é cearense, graduado em Direito pela
Universidade Federal da Paraíba e conta com mestrado em
Direito Constitucional, tema no qual é doutorando. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Eleitoral.

Professor da pós-graduação em Direito Processual Civil do
Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) e da pós-gradua
ção em Métodos Adequados de Tratamento de Conflitos.
No IDP, também foi professor da graduação na disciplina de
Métodos de Solução de Conflito, de 2014 a 2015.
De 2009 a 2016, Emmanoel Pereira foi professor do curso de direito do Centro Universitário Instituto
de Educação Superior de Brasília (IESB) nas disciplinas de Direito do Trabalho e Direito Processual do
Trabalho. No mesmo período, foi, ainda, no IESB, professor da pós-graduação em Direito Material e
Processual do Trabalho.

Início do Mandato:
4 de janeiro de 2019
Término do Mandato:
4 de novembro de 2020

Início do Mandato:
23 de novembro de 2017
Término do Mandato:
4 de novembro de 2022

2.2.1.2 EX-DIRIGENTES DA ALTA ADMINISTRAÇÃO EM EXERCÍCIO NO ANO DE 2018
Juarez Martinho Quadros do Nascimento | Conselheiro presidente
Moisés Queiroz Moreira | Conselheiro
Moisés Queiroz Moreira foi secretário de Radiodifusão do Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).
Antes de assumir a Secretaria de Radiodifusão, foi, no MCTIC,
assessor especial do ministro e chefe da Assessoria Parlamentar.
No Governo Federal, ele também exerceu a função de assessor
especial do ministro das Cidades.
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Engenheiro eletricista graduado pela Universidade Federal do Pará, onde
começou sua carreira profissional no Sistema Telebrás. No Ministério das
Comunicações foi ministro em 2002 e 2003, além de exercer as funções
de secretário Executivo, secretário de Fiscalização e Outorgas e diretor de
Serviços Públicos. Foi presidente da Comissão de Licitação do Serviço Móvel
Celular – Banda “B”, do Conselho Curador da Fundação CPqD e do Conselho
Gestor do Fundo de Desenvolvimento Tecnológico de Telecomunicações.

Início do Mandato:
19 de dezembro de 2018

Início do Mandato - Presidente:
11 de outubro de 2016

Término do Mandato:
4 de novembro de 2023

Término do Mandato - Presidente:
4 de novembro de 2018
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Otavio Luiz Rodrigues Junior | Conselheiro
Professor Associado do Departamento de Direito Civil da Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo e Coordenador da Área de Direito da
Capes (2018-2022). É Livre-Docente em Direito Civil na Faculdade de Direito
da USP, pós-doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa e
em Direito Privado Comparado, na condição de pesquisador-visitante, como
Bolsista da Sociedade Max-Planck no Max-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Privatrecht . É doutor em Direito Civil pela Universidade
de São Paulo, mestre em Direito e Desenvolvimento pela Universidade Federal
do Ceará e graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Foi adjunto do Advogado-Geral da União e consultor da União.
Início do Mandato:
2 de dezembro de 2015

As instâncias internas de governança são responsáveis por definir ou avaliar a estratégia e
as políticas, bem como monitorar a conformidade e o desempenho destas, devendo agir
nos casos em que desvios forem identificados. São responsáveis, também, por garantir
que a estratégia e as políticas formuladas
atendam ao interesse público.
As instâncias internas de apoio à governança,
discriminadas a seguir, realizam a comunicação entre partes interessadas internas e externas à administração.
a) Auditoria Interna
Vinculada diretamente ao Conselho Diretor da
Agência, a Auditoria Interna da Anatel é responsável por avaliar a eficiência e a eficácia
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De acordo com o regimento interno do
Comitê, as reuniões abordarão temas como
educação, saúde, serviços de governo, comércio eletrônico, novas tecnologias e construtores de infraestrutura de informação.
O Comitê deverá ainda:

Término do Mandato:
22 de dezembro de 2018
2.2.1.3 INSTÂNCIAS INTERNAS DE APOIO À
GOVERNANÇA

c) Comitê sobre Infraestrutura Nacional de
Informações da Anatel
O objetivo do Comitê sobre Infraestrutura
Nacional de Informações (C-INI) da Anatel é
formular proposições e recomendações relacionadas ao setor de telecomunicações que
contribuam para o desenvolvimento e o uso
da infraestrutura de informações no Brasil.

• Interagir com entidades e com responsá
veis, identificando barreiras que impeçam
ou dificultem o processo;
dos controles internos, visando garantir a salvaguarda dos ativos, a fidedignidade dos dados operacionais, contábeis, orçamentários,
financeiros e patrimoniais, o cumprimento das
leis, dos regulamentos e demais instrumentos
normativos estabelecidos, a melhoria da eficiência operacional e a eficiência e economia na
aplicação dos recursos.

• Acompanhar o surgimento de novas tecnologias, para avaliar o seu impacto na
convergência, competição e universalização dos serviços de telecomunicações;

As competências da unidade de Auditoria
Interna foram dispostas no art. 163, do Regi
mento Interno da Anatel, aprovado por meio
da Resolução nº 612, de 29 de abril de 20137.

• Realizar palestras, seminários, workshops
e outros eventos, visando ampliar a participação da sociedade nos debates sobre
o desenvolvimento e uso da infraestrutura
de informações.

b) Corregedoria
A Corregedoria tem por atribuição acompanhar permanentemente o desempenho dos
servidores da Agência, avaliando sua eficiência
e o cumprimento dos deveres funcionais, bem
como instaurando os processos disciplinares.
7 http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2013/450-resolucao-612

• Gerar contribuições para a participação da
Anatel em fóruns nacionais e internacionais;
• Promover e divulgar a infraestrutura de
informações, ampliando a discussão; e

A proposta original do Conselho da Agência
para reativação do C-INI foi a de promover
o desenvolvimento das tecnologias de informação que têm tido grande influência em
praticamente todos os segmentos da sociedade, havendo dependência crescente das

informações e comunicações. A utilização
intensiva destas novas tecnologias tem reflexo no desenvolvimento social, econômico e
político dos países, surgindo novas oportunidades de negócio.
d) Comitê de Uso do Espectro e de Órbita
O Comitê de Uso do Espectro e de Órbita
(CEO) tem como objetivo subsidiar o
Conselho Diretor no exercício de suas competências legais na tomada de decisões relativas ao plano de atribuição, destinação e
distribuição de faixas de radiofrequências no
Brasil, à utilização do espectro radioelétrico e
ao uso de recursos de órbita e espectro para
operação de redes de satélite no Brasil.
É presidido por um conselheiro e tem como
membros superintendentes e chefes de assessoria da Anatel. O comitê observa os seguintes princípios:
• Segurança das comunicações, em especial daquelas destinadas aos serviços que
visem à proteção da vida humana e da
propriedade;
• Racionalização do uso do espectro de radiofrequências, compatível com a evolução tecnológica;
• Harmonização dos planos de uso do espectro de radiofrequências com os regulamentos, resoluções, recomendações e
acordos internacionais dos quais o Brasil
seja signatário, em especial aqueles estabelecidos no âmbito da União Internacional de Telecomunicações e do Mercosul.
•
As reuniões do CEO poderão contar com a
participação de interessados no uso do espectro de radiofrequências e de recursos de
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órbita e espectro para operação de redes de
satélite, sejam eles representantes de grandes
usuários, do setor industrial e de serviços, da
sociedade civil e de associações de classe, de
representantes do Poder Executivo, de universidades, centros de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico, segurança pública e
defesa civil, além de outras organizações que
demandam o uso do espectro de radiofrequências e de recursos de órbita e espectro
para operação de redes de satélite.
e) Comitê de Defesa dos Usuários de Serviços
de Telecomunicações
O Comitê de Defesa dos Usuários de Serviços
de Telecomunicações (Cdust) tem por objetivo assessorar e subsidiar o Conselho Diretor
da Agência em assuntos relacionados à defesa
e à proteção dos direitos dos usuários de serviços de telecomunicações. Ele é formado por
16 membros efetivos, distribuídos entre representantes da Anatel (quatro membros), representantes convidados de instituições públicas
e privadas (cinco membros) e representantes
de usuários de telecomunicações ou entidades de defesa do consumidor, públicas ou privadas, sem fins lucrativos (sete membros).
Os representantes de instituições públicas
são indicados por seus respectivos órgãos
para compor o Comitê. Já a escolha dos representantes de entidades de classe, de usuários
de telecomunicações ou entidades de defesa
do consumidor se dá por meio do seguinte
processo: (i) publicação de edital convocatório no Diário Oficial da União; (ii) remessa à
Anatel dos nomes ou lista de nomes candidatos para cada representação, acompanhada
de demonstração das características da entidade e da qualificação dos indicados, compatíveis com os interesses representados;
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(iii) elaboração, pelo conselheiro presidente
do Cdust, de lista tríplice de candidatos para
cada representação, com qualificações compatíveis com os interesses que representam;
(iv) submissão dos nomes, titular e suplente,
ao Conselho Diretor da Agência para escolha
dos membros, que posteriormente serão designados por meio de portaria do presidente
do Conselho Diretor.
Os representantes das entidades de classe
das entidades, de defesa do consumidor e
dos usuários escolhidos terão mandato de
quatro anos, vedada a recondução e não são
remunerados. No primeiro processo seletivo
metade deles terá mandato de dois anos a
fim de se assegurar o mecanismo de renovação parcial dos membros a cada período.
A composição e o funcionamento do Comitê,
bem como as atividades de seus membros são regulamentados por meio de seu
Regimento Interno, aprovado pela Resolução
nº 650/2015.
f) Comitê de Prestadoras de Pequeno Porte
de Serviços de Telecomunicações
A Anatel vem implementando uma série de
ações regulatórias voltadas para as Prestadoras
de Pequeno Porte (PPP), visando à expansão
dos serviços de internet.
O Comitê de Prestadoras de Pequeno Porte
de Serviços de Telecomunicações (CPPP) foi
instituído por meio da Resolução nº 698, de 27
de setembro de 2018, com a finalidade de reunir periodicamente representantes da Anatel
e das Prestadoras de Pequeno Porte, especialmente provedores regionais do Serviço
de Comunicação Multimídia (SCM), com o
objetivo de aprimorar as regras que dizem

respeito a essas prestadoras, consolidar suas
demandas e propor medidas de estímulo à
prestação dos serviços de telecomunicações.
Atualmente é integrado pela Anatel, MCTIC
e representantes de entidades de classe das
Prestadoras de Pequeno Porte.
g) Comitê de Gestão de Riscos
O Comitê de Gestão de Riscos da Anatel foi
criado pela Portaria nº 1.176, de 30 de agosto
de 2017, que também instituiu a Política de
Gestão de Riscos da Anatel. O Comitê é integrado pelo presidente da Agência, superintendentes e chefes de assessorias e tem, entre outras, as atribuições de deliberar sobre
temas relacionados à gestão de riscos institucional; aprovar a Metodologia de Gestão
de Riscos e suas futuras revisões; e aprovar
método de priorização de temas e processos
para gerenciamento de riscos e implementação dos controles internos.
h) Comissão de Ética da Anatel
A Comissão de Ética da Anatel (CEA), instituída pela Portaria Anatel nº 199, de 27 de
agosto de 2001, vincula-se à Presidência da
Agência e integra o Sistema de Gestão da
Ética do Poder Executivo Federal, atuando
segundo as normas e diretrizes estabelecidas
pela Comissão de Ética Pública.
A Comissão tem a finalidade de promover e
difundir a conduta ética do servidor da Anatel
no relacionamento com seus pares e com o cidadão e no resguardo do patrimônio público.
Objetiva, ainda, orientar, supervisionar e atuar
como instância consultiva de dirigentes e servidores, além de acolher e analisar denúncias.

40

i) Comissão de Tecnologia da Informação e
Comunicação
A Comissão de Tecnologia da Informação e
Comunicação (CTIC) da Anatel, instituída
pela Portaria nº 656, de 24 de abril de 20188,
é órgão colegiado, de natureza deliberativa,
tipo estratégico e de caráter permanente, responsável pela governança de TIC, bem como
por deliberar sobre os assuntos relativos à
governança digital.
j) Grupo de Implantação e Acompanhamento
do Planejamento Estratégico
O Grupo de Implantação e Acompanhamento
do Planejamento Estratégico (Giape) é responsável pela coordenação, orientação e
acompanhamento do Plano Estratégico aprovado pelo Conselho Diretor da Anatel, tendo
como objetivos:
• Assegurar a execução integral, no prazo
estabelecido pelo Conselho Diretor, do
Plano Estratégico da Anatel;
• Apoiar o presidente da Agência no sentido de alinhar os recursos financeiros, materiais e de pessoal à estratégia definida
pelo Conselho Diretor;
• Disseminar a cultura de planejamento estratégico e de gestão na Agência;
• Contribuir com a transparência, efetividade e alinhamento dos programas, projetos e ações estratégicas aprovados.
Atualmente, o Giape é presidido por um conselheiro da Anatel e possui como membros
efetivos a superintendente executiva, o superintendente de Planejamento e Regu
la
men
ta
ção, a superintendente de Admi
nis
tração
e Finanças e o superintendente de Gestão
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Interna da Informação.
Cabe destacar que a Presidência da República
promulgou o Decreto nº 9.203/2017, que
dispõe sobre a política de governança da
Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional, e estabeleceu os princípios e diretrizes da governança pública.
Determinou ainda que os órgãos e as entidades da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional deverão instituir um
comitê interno de governança ou atribuir as
competências correspondentes a colegiado
já existente, por ato de seu dirigente máximo,
com o objetivo de garantir que as boas práticas de governança se desenvolvam e sejam
apropriadas pela instituição de forma contínua e progressiva.
Em razão de suas atribuições, entende-se
que o Giape é o fórum adequado para desempenhar as atribuições do comitê interno
de governança, haja vista que já trata de temas relacionados à governança institucional,
gestão, planejamento estratégico, bem como
promove alinhamento entre as diversas políticas internas, assegurando maior transparência e alinhamento com a alta administração.
Nesse sentido, cumpre ressaltar que já existe
proposição da área técnica da Anatel, ainda
carente de aprovação pelo Conselho Diretor,
no sentido de que seja atribuído ao Giape as
competências relacionadas ao comitê interno de governança, previstas no Decreto nº

8 https://sei.anatel.gov.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.
php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=3067610&id_orgao_publicacao=0

9.203/2017.
2.2.1.4 INSTÂNCIAS EXTERNAS DE APOIO À
GOVERNANÇA
As instâncias externas de apoio à governança são responsáveis pela avaliação, auditoria
e monitoramento independente e, nos casos
em que disfunções são identificadas, pela
comunicação dos fatos às instâncias superiores de governança. Na Anatel, esse papel
cabe à Ouvidoria, ao Conselho Consultivo, ao
Conselho de Usuários e à Comissão de Ética
Pública.
a) Ouvidoria
A atuação da Anatel é acompanhada por um
ouvidor, cabendo a ele produzir apreciações
críticas sobre a atuação da Agência, encaminhando-as ao Conselho Diretor, ao Conselho
Consultivo, ao Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, a outros órgãos do
Poder Executivo e ao Congresso Nacional.

pela Agência (reclamações, sugestões, elogios,
pedidos de informação e denúncias, inclusive
anônimas) pode utilizar o e-Ouv, Sistema de
Ouvidorias do Poder Executivo Federal.
A Ouvidoria não é responsável pelo tratamento
de reclamações contra empresas de serviços
de telecomunicações.
b) Conselho Consultivo
É o órgão de participação institucionalizada da
sociedade na Agência. O colegiado é composto
por 12 integrantes, representantes do Senado
Federal, da Câmara dos Deputados, do Poder
Executivo, das entidades de classe das prestadoras de serviços de telecomunicações, das
entidades representativas dos usuários e das
entidades representativas da sociedade. Seus
membros não são remunerados e têm mandato
de três anos, vedada a recondução. As reuniões
do Conselho Consultivo também são públicas e
transmitidas ao vivo pela internet. Pautas, atas
e gravações das reuniões são divulgadas no

O ouvidor atua com independência, sem vinculação hierárquica com o Conselho Diretor,
e é nomeado pelo presidente da República
para mandato de dois anos, admitida uma recondução. O ouvidor terá acesso a todos os
assuntos e contará com o apoio administrativo de que necessitar, sendo-lhe dado o direito
de assistir às sessões e reuniões do Conselho
Diretor, inclusive as secretas, bem como de
acesso a todos os autos e documentos.
A Ouvidoria da Anatel é o órgão responsável
por acompanhar o cumprimento dos compromissos e dos padrões de qualidade de atendimento dos serviços da Agência descritos em
sua Carta de Serviços. O interessado em registrar uma demanda sobre serviços prestados
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portal da Agência para conhecimento do público em geral.
c) Conselho de Usuários
A atuação dos conselhos de usuários tem
como objetivo a elaboração de propostas de
melhoria e adequação dos serviços prestados
aos usuários; o desenvolvimento e a disseminação de programas e ações de conscientização; e a orientação aos usuários sobre a
utilização dos serviços de telecomunicações,
bem como sobre os seus direitos e deveres.

2.2.2 Estrutura Organizacional da Anatel

d) Comissão de Ética Pública
Vinculada ao presidente da República, foi criada por meio do Decreto s/nº, de 26 de maio
de 19999, alterado pelo Decreto nº 6.029, de 1º
de fevereiro de 200710, competindo-lhe atuar
como instância consultiva do presidente da
República e ministros de Estado em matéria de
ética pública. Tem como competência, dentre
outras, administrar a aplicação do Código de
Conduta da Alta Administração Federal.

Presidência

2.2.1.5 INSTÂNCIAS EXTERNAS DE
GOVERNANÇA
a. Presidente da República (PR)11
b. Congresso Nacional (CN)12
c. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações (MCTIC)13
d. Ministério Público da União (MPU)14
e. Tribunal de Contas da União (TCU)15
f. Controladoria-Geral da União (CGU)

16

As diferentes instâncias de governança e suas estruturas de gestão vinculadas organizam-se na
Agência conforme o esquema a seguir:
Conselho Consultivo

Ouvidoria

Conselho Diretor

Secretaria do
Conselho Diretor
Ceatel

Auditoria
Comitês

SuperintendenteExecutivo

Assessoria
Internacional

Gabinete
do Presidente

Assessoria de Relações
com os Usuários

Procuradoria

Assessoria Técnica

Corregedoria

Assessoria Parlamentar e
de Comunicação Social

Assessoria de
Relações Institucionais

Superintendência
de Planejamento
e Regulamentação

Superintendência de
Outorga e Recursos
à Prestação

Superintendência
de Fiscalização

Superintendência
de Controle de
Obrigações

Superintendência
de Competição

Gerência de
Planejamento
Estratégico

Gerência de Outorga
e Licenciamento
de Estações

Gerência de Suporte
à Fiscalização

Gerência de Controle
de Obrigações
de Qualidade

Gerência de
Acompanhamento
Econômico da Prestação

Gerência de
Universalização e
Ampliação do Acesso

Gerência de
Certificação
e Numeração

Gerência de
Fiscalização

Gerência de Controle
de Obrigações de
Universalização e de
Ampliação do Acesso

Gerência de
Monitoramento
das Relações
entre Prestadoras

Gerência de
Regulamentação

Gerência de
Espectro, Órbita
e Radiodifusão

Gerências
Regionais

Gerência de Controle
de Obrigações Gerais

Gerência de
Acompanhamento
Societário e da
Ordem Econômica

Gerência de Controle de
Obrigações de Direitos
dos Consumidores

Superintendência
de Relações
com Consumidores

Superintendência
de Gestão Interna
da Informação

Superintendência
de Administração
e Finanças

Gerência de
Interações Institucionais,
Satisfação e Educação
para o Consumo

Gerência de
Planejamento,
Desenvolvimento e
Segurança de Sistemas

Gerência de
Aquisições
e Contratos

Gerência de Canais
de Relacionamento
com os Consumidores

Gerência de
Planejamento, Operação
e Manutenção de Redes

Gerência de Tratamento
de Solicitações
de Consumidores

Gerência de
Informações
e Biblioteca

Gerência de
Infraestrutura, Serviços e
Segurança Institucional
Gerência de
Administração e
Desenvolvimento
de Pessoas

Figura 5 - Organograma da Anatel
9 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/DNN/Dnnconduta.htm
10 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6029.htm
11 http://www2.planalto.gov.br/
12 http://www.congressonacional.leg.br/
13 http://www.mctic.gov.br/
14 http://www.mpu.mp.br/
15 http://portal.tcu.gov.br/
16 http://www.cgu.gov.br/
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Destaca-se que se encontra em trâmite proposta de alteração do atual Regimento Interno
da Anatel, a qual já foi submetida ao procedimento de consulta interna e à manifestação da
Procuradoria Federal Especializada junto à Anatel. Como passo subsequente, tem-se a deliberação pelo Conselho Diretor acerca de sua submissão à consulta pública.
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2.3 Relacionamento com a
Sociedade, Transparência,
Participação Social e Relações
Institucionais
A Anatel mantém ativos os canais de comunicação com a sociedade, sendo importante mencionar que participação social e transparência
são valores institucionais. Por meio dos canais
disponíveis, são captadas as expectativas com
relação à atuação da Agência e sua percepção
com relação aos serviços prestados; desenham-se diagnósticos em torno da percepção
da sociedade com relação à prestação dos
serviços de telecomunicações, além de serem
disponibilizadas para ampla contribuição social
as matérias mais relevantes que culminam no
estabelecimento de normatizações, com impactos sociais e setoriais.

2.3.1 Relacionamento com a
Sociedade
2.3.1.1 CANAIS DE ATENDIMENTO
Por intermédio dos seus canais de relacionamento com o cidadão, a Anatel atende milhares
de usuários dos serviços de telecomunicações
no País. Esses atendimentos são todos consolidados em sistema informatizado, mesma base
de dados, para posterior tratamento.
Os canais de atendimento são:

telecomunicações, bem como pedidos de
informação, sugestões e denúncias sobre
a exploração ilegal ou irregular de serviços
de telecomunicações. Para pessoas com
deficiência auditiva ou da fala é disponibilizado o código 1332 para acesso por qualquer telefone adaptado. Todas as ligações
são gratuitas.
• Atendimento via Internet – Fale Conosco
– O serviço de atendimento via internet
permite o registro e acompanhamento de
reclamações, denúncias, pedidos de informação, sugestões e elogios em relação
às operadoras e à Anatel17.
• Dispositivos Móveis - Anatel Consumidor Permite o registro e acompanhamento de
reclamações, pedidos de informação e sugestões, por meio de celular ou tablet. Por
esse canal é ainda possível tirar as principais dúvidas sobre direitos do consumidor
por meio da funcionalidade “Perguntas
Frequentes” e consultar o índice de reclamações das principais prestadoras nos últimos 30 dias. O aplicativo está disponível
para os sistemas Android, iOS (Apple iPhone) e Windows Phone e pode ser baixado
nas lojas de aplicativos de forma gratuita.
17 http://www.anatel.gov.br/consumidor/reclamacao

• Sala do Cidadão – Nas 27 capitais brasileiras, funciona uma Sala do Cidadão, espaço
para que o cidadão registre suas reclamações via formulário.
Em 2018, foram realizadas, pelos diversos canais de atendimento da Anatel, 4,96 milhões de
interações (registro de reclamações, pedidos
de informações, esclarecimento de dúvidas
sobre registro de solicitações/regulamentos,
orientações, etc). Comparado com 2017, quando foram realizadas 6,13 milhões de interações,
houve redução de 19,09% no volume de atendimentos. Essa tendência de redução no número
de atendimentos é observada desde 2016.
6.757.679
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O Índice de Nível de Serviço estabelece que
95% das chamadas encaminhadas para atendimento humano pela Central de Atendimento
da Anatel devem ser atendidas em até 60
segundos. O resultado deste indicador para
2018 foi de 98,43%18.

Total atendimento

87,75%

6.129.595

6.088.128

80%

2014

2015

2016

2017

2018

Figura 6 - Evolução dos Atendimentos

Desde 2013, a Agência empreende esforços
para disponibilizar ao cidadão canal de atendimento por meio digital. O objetivo é permitir
ao consumidor o acesso ao sistema de atendimento 24 horas, bem como a ferramentas mais
modernas e intuitivas. O gráfico que segue
apresenta a distribuição dos atendimentos realizados pela Anatel por tipo de canal.

Fale Conosco
928.329
30,52%

85,89%

85,17%

4.959.128

Aplicativo Móvel
315.792 10,38%

• Atendimento Telefônico Gratuito – A Central de Atendimento Telefônico da Anatel
funciona de segunda a sexta-feira, nos dias
úteis, das 8h às 20h. Por intermédio do código 1331 são registradas reclamações em
desfavor das prestadoras de serviços de

6.951.597

O Nível de Satisfação no Atendimento da
Central Telefônica foi aferido em 86,06%,
ou seja, em 2018, dos 2,32 milhões de consumidores que responderam a pesquisa de
satisfação, 1,99 milhão de consumidores responderam que estavam satisfeitos ou muito
satisfeitos com o atendimento.

80%
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Nível de Satisfação no Atendimento Central Telefônica Anatel Realizado
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Central de
Atendimento
1.788.531
58,79%

Figura 7 - Distribuição dos Atendimentos
por tipo de canals

Figura 8 - Nível de Satisfação no Atendimento da Central
Telefônica e Índice de Nível de Serviço

18 A medição utiliza a seguinte fórmula: (Chamadas com atendimento humano em
até 60 segundos) / [(Chamadas recebidas e encaminhadas para atendimento*) –
(Desistências antes de 60 segundos)] x 100.
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Figura 9 – Índice de Respondidas no Prazo

O Índice de Respondidas no Prazo19 visa garantir ao consumidor o tratamento dentro
do prazo estabelecido das demandas cuja
responsabilidade de resposta recai sobre a
Anatel. No período, 98,29% das 54.988 solicitações registradas foram respondidas em até
cinco dias.
O Índice de Solicitações Avaliadas visa o controle da qualidade das respostas dadas à sociedade pela Central de Atendimento da Anatel,
ou seja, são realizadas análises que observam
se as respostas fornecidas estão em conformidade com a base de conhecimento disponibilizada pelas diversas áreas internas da Anatel. No
exercício, foram selecionadas 592 solicitações
como amostra, analisadas em sua totalidade.
2.3.1.2 SERVIÇOS PRESTADOS PELA
OUVIDORIA
A Ouvidoria da Anatel, que atua com independência, sem qualquer vinculação hierárquica com o Conselho Diretor, tem também um
papel ativo no sentido de captar a avaliação

que as partes interessadas fazem dos serviços
prestados pela Anatel tendo realizado uma
pesquisa para aferir o grau de satisfação dos
usuários com os serviços, que são aqueles
constantes da Carta de Serviços da Anatel20.
A Carta de Serviços da Anatel, idealizada a
partir de um conceito totalmente digital e
dinâmico em termos de futuras e possíveis
atualizações ao longo do tempo, contempla
as seguintes quatro macro atividades administrativas que podem ser solicitadas perante
a Agência: i) atendimento ao consumidor, ii)
certificação e homologação de produtos, iii)
outorga de serviços de telecomunicações,
e iv) soluções de com
petição. A Carta de
Serviços foi publicada em 15 de janeiro de
2018 e, até 31 de dezembro de 2018, recebeu
mais de 9 mil visualizações de página.
A pesquisa realizada pela Ouvidoria para a aferição do grau de satisfação dos usuários com
os serviços prestados pela Anatel21,produziu
o inédito Índice de Satisfação dos Usuários
com os Serviços Prestados pela Anatel de

19 Esse índice é obtido por meio da fórmula: (Número total de solicitações registradas para tratamento pela Anatel/número total de solicitações tratadas no prazo) x 100.
20 http://www.anatel.gov.br/institucional/carta-de-servicos
21 http://www.anatel.gov.br/institucional/institucional-menu/estrutura-organizacional/40-lei-de-acesso-a-informacao/503-relatorios-ouvidoria
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2018 (ISSA2018), que registrou o valor de 4,39
numa escala de 1 a 6. Isso significa que há mais
usuários satisfeitos do que insatisfeitos com
relação aos serviços prestados pela Anatel.
Em 2018, a Ouvidoria da Anatel adotou o
Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo
Federal (e-Ouv), conforme comandos estabelecidos por meio da Lei nº 13.460/2017 e do
Decreto nº 9.492/2018. Por meio deste canal,
foram recebidas e concluídas 647 manifestações. A Ouvidoria também utilizou, ao longo
de 2018, sistema próprio – desativado com a
adoção do e-Ouv. Neste canal, foram recebidas 1.511 manifestações, todas concluídas.

2.3.2 Transparência e Participação
Social
2.3.2.1 LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO
(LAI)
A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 –
Lei de Acesso à Informação visa a garantir o
direito constitucional de acesso às informações públicas a qualquer cidadão. Mediante o
Sistema Eletrônico do Serviço de Informações
ao Cidadão (e-SIC) qualquer pessoa, natural ou jurídica, pode encaminhar pedidos de
acesso a informações, acompanhar o prazo e

receber resposta de solicitação registrada junto a órgãos e entidades do Executivo Federal.
Em 2018, a Anatel recebeu 970 pedidos de
informação baseados na Lei de Acesso à
Informação, dos quais somente 18, menos de
2% do total, foram negados – cinco por se tratarem de pedidos genéricos, oito de pedidos
incompreensíveis, dois que exigiam um tratamento adicional de dados, um que envolvia
informação classificada como sigilosa e dois
com processo decisório em curso. Quanto
aos prazos estabelecidos pela Lei, de que as
respostas aos pedidos de informação devem
ser enviadas em até 20 dias, prorrogáveis
por mais 10, o prazo médio para respostas da
Anatel ao longo do ano foi de 9,7 dias.
Das respostas fornecidas pela Agência, 56
delas (equivalente a 6%) foram objeto de recurso aos superintendentes (primeira instância) e nove motivaram recursos ao Conselho
Diretor (segunda instância). Foram apresentados, ainda, dois recursos ao Ministério
da Transparência e Controladoria-Geral da
União (CGU), nenhum deles considerado
procedente.
A tabela abaixo mostra como evoluiu o número de pedidos de informação – e recursos
às respostas fornecidas pela Anatel – nos últimos dois anos.

Tabela 1 - Pedidos de Informação

Pedidos de informação Lei de Acesso à Informação (LAI)
Ano

Solicitações

Recursos Superintendentes

Recursos Conselho Diretor

Recursos CGU

Recursos CMRI*

2017

1.030

72

14

7

0

2018

970

56

9

2

0

* Comissão Mista de Reavaliação de Informações
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2.3.2.2 CONSULTAS E AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS
Em 2018, a Anatel realizou 67 consultas públicas por meio das quais a sociedade opinou
sobre os mais variados temas regulatórios.
Ao todo, foram 3.508 contribuições de prestadoras de serviços de telecomunicações,
associações, sindicatos, órgãos de defesa do
consumidor, usuários de serviços, cidadãos
interessados, entre outros. Essas contribuições são apresentadas por meio do Sistema
de Acompanhamento de Consultas Públicas
(SACP)22.
Todas as contribuições recebidas foram analisadas e várias delas resultaram em melhoramentos nos normativos. A proposta com
maior número de contribuições, 555, foi a
consulta referente à Tomada de Subsídios
acerca da reavaliação da regulamentação
visando diminuir barreiras regulatórias à expansão das aplicações de Internet das Coisas
e comunicações máquina-a-máquina (IoT).
Além das consultas públicas, a Agência rea
li
zou seis audiências públicas de propostas
normativas relacionadas a temas que foram
debatidos presencialmente com a sociedade:
• Proposta de Plano Estrutural de Redes de
Telecomunicações (Pert), realizadas em
1/8/2018 em Brasília/DF; 30/8/2018 em
Porto Alegre/RS; em 3/9/2018 em Fortaleza/CE; e em 5/9/2018 em Brasília/DF; e
• Proposta de Regulamento de Avaliação da
Conformidade e Homologação de Produtos de Telecomunicações, realizadas em
31/1/2018 em Brasília/DF; e em 21/2/2018
em São Paulo/SP.
22 https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/
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2.3.2.3 SISTEMA ELETRÔNICO DE
INFORMAÇÕES
Para fins de promoção da transparência ativa, o Sistema Eletrônico de Informações (SEI)
tem contribuído de forma considerável por
meio do seu módulo de Pesquisa Pública,
onde é possível que o cidadão realize pesquisa sobre os processos eletrônicos que não
possuem restrição de acesso. Essa facilidade,
além de otimizar o mecanismo de acesso aos
processos da Agência, tem proporcionado
uma redução significativa nos pedidos de
vistas, desonerando diversas áreas da Anatel.
Dentre os principais benefícios, cabe destacar: a eliminação completa do uso do papel
para a concretização dos atos administrativos; a redução no tempo de tramitação dos
processos; a melhora no controle estatístico e
no gerenciamento de processos e peticionamento eletrônico não limitado ao horário de
funcionamento do setor de protocolo, inclusive com intimação e citação eletrônicas.
Ao final de 2018, a Anatel contabilizou cerca de 9 mil usuários externos credenciados
no SEI para a realização de peticionamento
e recebimento de intimação eletrônicos pelo
sistema. Em 2018, foram registrados em torno
de 34 mil peticionamentos eletrônicos, englobando 97 mil documentos protocolizados
e a Anatel gerou aproximadamente 22 mil intimações eletrônicas.
Os números do SEI na interação direta com os
usuários externos demonstra a consolidação
do Módulo de Peticionamento e Intimação
Eletrônicos do SEI, levando as vantagens do
processo eletrônico e da interação 100% digital para os interessados externos.

2.3.2.4 PROCESSO DECISÓRIO
No que tange às deliberações do Conselho
Diretor, as sessões são públicas e dão oportunidade de manifestação oral aos interessados nas decisões da Agência. As reuniões são
transmitidas ao vivo, via internet, ficando o
vídeo posteriormente disponível para o público, no canal da Anatel no YouTube23.
As pautas das sessões e reuniões são divulgadas, com antecedência, no portal da Agência
e as atas desses encontros, contendo os links
dos votos dos conselheiros, são disponibilizadas após aprovação do Conselho Diretor. É
permitido o acesso da sociedade ao local onde
ocorrem as reuniões do Conselho Diretor, com
exceção da parte fechada (destinada a assuntos administrativos). Os sorteios das matérias que serão deliberadas pelos conselheiros
ocorrem duas vezes por semana, ressalvados
os casos extraordinários, e os resultados são
divulgados no portal da Agência24.

ser consultados externamente pelo Sistema
de Biblioteca Digital Sophia25, que possibilita
a qualquer servidor ou cidadão realizar pesquisas avançadas com vários critérios de busca, o que torna a recuperação de resultados
mais eficiente. No exercício, foram proferidos
735 acórdãos.
2.3.2.5 PORTAL DA AGÊNCIA
O portal da Agência na internet26 dispõe das
seguintes áreas específicas: Institucional,
Consumidor, Regulado e Dados.
Nas abas “Institucional” e “Dados” encontram-se disponíveis informações sobre a
Agência e dados setoriais.
Na área “Setor Regulado”, são oferecidas ao
público informações gerais referentes a temas
como arrecadação, certificação de produtos,
competição, outorga, entre outros assuntos,
além de permitir a consulta ao andamento
dos processos na Anatel.

Em 2018, foram realizadas 24 reuniões do
Conselho Diretor (das quais três foram extraordinárias), com 1.107 itens pautados para deliberação. Ainda foram abertos 260 circuitos
deliberativos, sendo 188 relativos a matérias
administrativas. Ressalta-se que os circuitos
deliberativos são destinados à deliberação de
matérias que envolvam entendimento consolidado na Agência, quando desnecessário o
debate oral ou se tratem de tema relevante e
urgente cuja omissão possa causar prejuízos
irreversíveis.

A aba “Consumidor” é o espaço destinado à
divulgação de informações de interesse dos
usuários de serviços de telecomunicações.
Com linguagem simples e direta – sem o uso
de siglas ou nomenclaturas técnicas – constam informações acerca dos principais direitos e deveres do consumidor em cada serviço
de telecomunicações, traz informações sobre
como utilizar os serviços da Anatel e números do desempenho das prestadoras em suas
relações com os consumidores.

Os acórdãos, análises, votos e súmulas produzidos pelo Conselho Diretor da Anatel podem

No que diz respeito à acessibilidade, o portal
da Agência segue a identidade digital padrão

23 http://youtube.com/anatel
24 http://www.anatel.gov.br/institucional/conselho-diretor/reunioes-e-sorteios-de-materias-do-conselho-diretor
25 http://www.anatel.gov.br/institucional/jurisprudencia
26 http://www.anatel.gov.br
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2.3.3 Relacionamento Institucional

do Governo Federal, que atende às principais
recomendações indicadas para web. O termo
acessibilidade significa incluir a pessoa com
deficiência na participação de atividades
como o uso de produtos, serviços e informações. Na internet, acessibilidade refere-se às
recomendações do WCAG (World Content
Accessibility Guide) do W3C e, no caso do
Governo Brasileiro, ao e-MAG (Modelo de
Acessibilidade em Governo Eletrônico). O
e-MAG está alinhado às recomendações internacionais, mas estabelece padrões acessíveis para sites governamentais.

A atuação da Assessoria de Relações Institu
ci
onais (ARI) destaca-se por implementar
e executar os processos de relacionamento
institucional. Durante o ano de 2018, a Anatel
participou de 464 eventos e reuniões, sendo
que em mais de 70% deles, atendendo a convite externo. Em mais de 80% dessas oportunidades, os servidores da Agência atuaram
ativamente, proferindo palestras, participando
de mesas redondas ou coordenando debates.
Foram cadastradas 4.645 demandas institucionais pela Anatel. Dentre os maiores demandantes, destacam-se: o Poder Executivo
Federal, a Justiça Estadual, o Ministério Público
Federal, o Ministério Público Estadual/Distrital
e a Justiça Federal. As demandas institucionais
foram tratadas (respondidas) no prazo médio
de 19,7 dias. De todas as demandas recebidas,
89,88% foram respondidas nos prazos solicitados, observando-se o prazo de 30 dias para as
sem prazo formalmente explicitado.

Na parte superior do Portal Anatel existe uma
barra de acessibilidade onde se encontram
atalhos de navegação padronizados e a opção
para alterar o contraste. Essas ferramentas estão disponíveis em todas as suas páginas.
Para reduzir as barreiras de comunicação e
promover o acesso de pessoas surdas a conteúdos digitais, governo e academia se uniram
para produzir a Suíte VLibras, uma plataforma
que oferece um conjunto de ferramentas tecnológicas para esse público. O Portal Anatel
também conta com este recurso.

Relativamente ao relacionamento da Anatel
com o Congresso Nacional, foram oito eventos promovidos pelas duas casas legislativas,
sendo cinco audiências públicas na Câmara
dos Deputados, uma no Senado Federal e
duas no Conselho de Comunicação Social

Na comparação com 2017, o número de acessos ao portal da Anatel registrou aumento de
mais de 33%, tendo alcançado 7,9 milhões de
usuários. Dentre os conteúdos mais acessados, destacam-se:

(CCS). Dentre os temas debatidos estão a
Internet das Coisas (IoT), o panorama atual e
futuro da regulação setorial, PLC nº 79/2016,
Projeto de Lei das Agências Reguladoras e a
gestão do espectro.
A Agência recebeu visitas de parlamentares
em busca de informações sobre diversos temas setoriais. No total, foram 87 atendimentos a parlamentares, de todas as esferas, na
sede da Anatel. Foram editados 28 boletins
informativos contendo a repercussão e análise dos principais acontecimentos relacionados ao setor de telecomunicações e à regulação no Congresso Nacional.
Ao final do exercício de 2018, eram 1.328
proposições legislativas acompanhadas pela
Agência.
A Agência encaminhou ao Ministério da Ciên
cia, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC), 40 posicionamentos institucionais
sobre propostas de lei em tramitação. Adicio
nalmente, foi editada como projeto-piloto, a
Agenda Legislativa da Anatel, documento em
que são elencadas cerca de 60 propostas legislativas com um resumo do seu conteúdo e
do posicionamento institucional da Agência.

• informações sobre celular legal; e
• informações sobre consumidor, reclamações e canais de atendimento.
Roberto Castro - MTUR
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III. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
3.1 Gestão de Riscos
A Anatel instituiu o Comitê de Gestão Riscos, cujo modelo de governança conta com a participação de todas as instâncias administrativas da Agência, conforme diagrama abaixo:

CONSELHO DIRETOR DA ANATEL

Comitê de
Gestão de Riscos

Auditoria
Interna

Escritório Gestão de Riscos (SUE)

Superintendências

Gestores
de Riscos

Assessorias

Responsáveis pela
Implementação de Ações
de Tratamento de Risco

Direção e/ou Monitoramento

Servidores
da Anatel

Prestacão de Contas (Reporte)

Figura 10 - Diagrama de governança de Controles Internos e Riscos
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Em 2018 o referido Comitê aprovou a Metodologia de Gestão de Riscos da Anatel, por meio da Portaria
nº 1.790, de 26 de outubro de 201827,a qual visa a operacionalizar a Política de Gestão de Riscos, ao definir
regras e procedimentos a serem seguidos para a adequada execução do processo de gestão de riscos.

NÍVEL DE IMPACTO

NÍVEL DE PROBABILIDADE
1
Raro

2
Improvável

3
Possível

4
Provável

5
Quase Certo

Extremo

Médio

Alto

Extremo

Extremo

Extremo

Alto

Médio

Médio

Alto

Alto

Extremo

Médio

Baixo

Médio

Médio

Médio

Alto

Baixo

Baixo

Baixo

Médio

Médio

Médio

Muito Baixo

Baixo

Baixo

Baixo

Baixo

Baixo

Figura 11 - Quadrantes de Criticidade de Riscos, conforme metodologia adotada pela Anatel

Durante o exercício, foram realizadas as etapas iniciais de levantamento e classificação
dos riscos nos processos operacionais da
Agência, tendo sido identificados 172 eventos
de risco em 77 processos.
A Anatel executou uma série de atividades
com vista a estimular o envolvimento das superintendências e assessorias nesse projeto,
que é, por sua própria natureza, colaborativo
e requer a participação qualificada de todos
os envolvidos. Entre essas atividades, merece destaque a realização de dois workshops
para capacitação dos servidores indicados
pelas diversas áreas para a realização da gestão de riscos no contexto institucional.
Em fevereiro de 2018, foi dado o primeiro
passo para a institucionalização da gestão de
riscos na Agência, com a indicação por todas
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as áreas, em formulário para a elaboração do
Plano Operacional 2018, do evento de risco e
respectivas causas e consequências possíveis,
para cada processo sob sua responsabilidade.
A próxima etapa será de tratamento dos riscos, que envolverá a definição de conjunto de
ações a serem executadas com o objetivo de
reduzir o nível de risco a que a Anatel está
atualmente exposta.
Para 2019, está prevista a realização da etapa de elaboração do plano de tratamento de
riscos operacionais e a realização da gestão
dos riscos táticos e estratégicos, com vistas a
balizar o processo de tomada de decisões e a
imputar o planejamento institucional.
27 https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_
consulta_externa.php?eEP-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO7N9hQqRVjbW6ePpDcujiFqWtWu1Cyb99Wpjk-lskgkh3IhOCClQ85PuCaVSry4zzcD8jfw
NP-x68xhX0k3tGN

3.2 Plano de Integridade
No contexto dos controles internos, importante destacar o Plano de Integridade da
Anatel, aprovado pelo Conselho Diretor da
Agência, em 1º de novembro de 2018, alinhado com o disposto no Decreto nº 9.203, de 22
de novembro de 2017, e na Portaria CGU nº
1.089, de 25 de abril de 2018.
O Plano sistematiza a política interna de integridade, estabelecendo os seus principais
riscos, medidas, áreas de atenção e os passos
que a organização deve seguir para a implementação de seu Programa de Integridade.
O Programa estrutura, de forma coordenada, a
adoção de medidas e ações institucionais antes
já realizadas na Agência de modo esparso, destinadas à prevenção, à detecção, à punição e à
remediação de fraudes e atos de corrupção, atuando nos seguintes eixos: (i) comprometimento e apoio da alta administração; (ii) existência
de unidade responsável pela implementação
no órgão ou na entidade; (iii) análise, avaliação
e gestão dos riscos associados ao tema da integridade; e (iv) monitoramento contínuo dos
atributos do Programa de Integridade.
A gestão da integridade constitui componente da governança e condição prévia para
as demais atividades da Agência, de forma a
conferir legitimidade e confiabilidade à atuação da instituição. Dessa maneira, o Plano
de Integridade reflete compromisso da alta
administração da Anatel com a sociedade e
o estabelecimento de ações prioritárias para
todas as unidades da Agência.
As ações de integridade desenvolvidas pela estrutura de governança e pela alta administração

da Anatel, em parte, constituem os planos operacionais das áreas internas da Agência, inclusive o plano operacional da Corregedoria, da
Ouvidoria e o Plano Anual de Auditoria (PAINT),
bem como as iniciativas que compõem o Plano
Tático da Anatel. Além disso, há ações de integridade executadas a partir de instrumentos
próprios (Plano de Trabalho) pela Comissão de
Ética, órgão autônomo na Anatel, vinculado à
Comissão de Ética Pública.
O modo de atuação da Anatel para identificação e mitigação de riscos relativamente às
ações de integridade fará parte do Plano de
Gestão de Riscos da Agência, que deverá ser
aprovado pelo Comitê de Gestão de Riscos,
conforme o art. 9º da Portaria nº 1.176/2017.
Por fim, registra-se que o acompanhamento
das ações voltadas à integridade na Anatel será
realizado mediante os seguintes instrumentos:
a. Relatório trimestral das ações relacionadas à
integridade, no âmbito do acompanhamento
do Plano Tático;
b. Atualização do Plano de Integridade com
reavaliação e incremento, se for o caso, das
ações a serem realizadas;
c. Reuniões, no mínimo semestrais, de acompanhamento e coordenação das ações relacionadas à integridade;
d. Avaliação do Plano de riscos operacionais
mapeados;
e. Relatórios de Análise Crítica da Anatel;
f. Relatórios de Auditoria sobre os processos
e procedimentos endereçados para tratar a
questão da integridade no âmbito da Agência.
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3.3 Auditoria Interna e
Corregedoria
A Auditoria Interna possui a atribuição regimental de realizar o acompanhamento, a
adequação e a padronização das informações
a serem encaminhadas aos órgãos de controle – Tribunal de Contas da União (TCU) e
Ministério da Transparência e ControladoriaGeral de União (CGU).
A atuação da Auditoria Interna observa os
normativos do Poder Executivo Federal como,
por exemplo, a Lei nº 10.180/2011, o Decreto nº
3.591/2000, a Instrução Normativa conjunta
MP/GCU nº 1/2016, bem como os da Agência,
como o Regimento Interno e a Portaria nº
45/201828.
Como estratégia de atuação para determinar
quais trabalhos seriam realizados ao longo do
ano de 2018, a Auditoria Interna utilizou matriz
de riscos para selecionar os processos de negócio a serem auditados, observando os critérios
de impacto e probabilidade que pudessem afetar os objetivos da Anatel, conforme disposto
na Instrução Normativa CGU nº 24/2015.
Para o exercício de 2019, os processos de negócios a serem auditados foram selecionados
em matriz de riscos, tendo por fundamento
os princípios orientadores do PAINT constantes na Instrução Normativa CGU nº 09/2018.
A Corregedoria, por sua vez, é responsável por
acompanhar o desempenho dos servidores da
Agência, avaliando sua eficiência e o cumprimento dos deveres funcionais e realizando os
processos disciplinares. O órgão utiliza como
instrumentos de atuação os seguintes procedimentos, que são instaurados pelo corregedor:
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a correição, a investigação preliminar, a sindicância punitiva, o processo administrativo disciplinar e o procedimento geral.

Cabe destacar que do total de Processos Administrativos Disciplinares (PAD), seis versaram sobre
falta de urbanidade e apenas um sobre possível violação aos deveres de ser leal à instituição a que
serve e de manter conduta compatível com a moralidade administrativa.

O quadro a seguir apresenta o quantitativo
de processos instaurados pela Corregedoria
em 2018.

Dos Processos de Sindicância Punitiva, ambos versando sobre falta de urbanidade, já houve o
trânsito em julgado administrativo para um deles, com a aplicação da penalidade de advertência.

Tabela 2 - Quantitativo de processos
instaurados pela Corregedoria em 2018

Processos instaurados

Quantidade

Investigação Preliminar

6

Sindicância Punitiva

2

Processo Administrativo Disciplinar

7

PAD – Rito Sumário

0

Análise Prescricional de Processo

23

Correição

A Corregedoria também mantém atualizado o registro dos Processos Administrativos Disciplinares,
nos “Sistemas Correcionais – SISCOR”, da Controladoria-Geral da União (CGU), em conformidade
com os preceitos estabelecidos na Portaria CGU nº 1.043, de 24 de julho de 2007.
Anualmente, é elaborado o Relatório de Atividades da Corregedoria, com o objetivo de apresentar ao presidente da Agência as atividades realizadas no período. Ressalte-se que, no exercício de
2018, não houve procedimentos instaurados para apuração de danos ao erário.

2

Emissão de Certidões e Declarações

26

Outros procedimentos gerais

185

Total

251

Considerando processos gerados pela Cor
rege
do
ria e processos externos recebidos
para análise do órgão, foram analisados 589
processos. Deste total, 486 tiveram trânsito
em julgado, restando 103 processos a concluir ao final do período analisado.
De modo a atender a atribuição da Corregedoria,
estabelecida no art. 59 do Decreto nº 2.338, de
7 de outubro de 1997, de “coordenar o estágio
confirmatório dos integrantes das carreiras de
servidores, emitindo parecer sobre seu desempenho e opinando, fundamentadamente, quanto
a sua confirmação no cargo ou exoneração”, a
Comissão de Avaliação Especial de Desempenho
(CAED) emite parecer sobre cada um dos servidores da Anatel acerca do estágio probatório.
28 http://portal.anatel.gov.br/institucional/normas-de-auditoria.
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Nessa esteira, o modelo de negócios da Anatel corresponde à cadeia de valor em implantação,
que entrega os produtos dos quais é esperada a geração do valor público.

GOVERNANÇA
Gerir Planejamento

Gerir Inteligência Institucional

Gerir Controles Internos e Riscos

Tratar Demandas Decisórias

RELACIONAMENTO
E COMUNICAÇÃO

Realizar Gestão
Econômica da Prestação
REGULAÇÃO
Realizar Gestão Econômica da Prestação

Gerir Relacionamento Institucional

Gerir Regulamentação

Acolher e Tratar Demandas dos Consumidores

Gerir Recursos à Prestação

Gerir Comunicação

Realizar Fiscalização Regulatória

GESTÃO E SUSTENTAÇÃO

Realizar Suporte Jurídico

Gerir Aquisição e Contratos

Gerir Finanças e Arrecadação

Gerir Pessoas

Gerir Infraestrutura e Serviços

Gerir Serviços de TI

Gerir Informação e Conhecimento

Organização da exploração
dos serviços de telecom

PRODUTOS

Regulação do setor de telecom

VALOR PÚBLICO GERADO

IV. RESULTADOS DA GESTÃO
Nesta seção, apresentam-se as principais
ações realizadas pela Anatel e os resultados
alcançados ao longo do exercício, em benefício da sociedade brasileira29.
A Agência estabeleceu, por meio do planejamento estratégico, que o valor público a ser

59

perseguido, em todas as suas frentes de atuação, decorre dos objetivos estratégicos da
perspectiva de resultados.
29 Em decorrência do problema de atribuição, que é bastante corriqueiro em
políticas públicas, os impactos gerados em termos de valor público podem ter
sido produzidos direta ou indiretamente pela atuação da Anatel, ou mesmo em
decorrência de outros fatores. Não se dispõe de uma análise capaz de garantir a
relação de causalidade entre a atuação da Agência e os resultados sociais obtidos.

Ampliação
do acesso e do
uso dos serviços,
com qualidade e
preços adequados

Competição e
sustentabilidade
do setor

Consumidores
mais satisfeitos

Disseminação de
dados e informações
setoriais

Transparência

Participação Social

Capacitação
Institucional

Segurança
Regulatória

VALORES
Figura 12 - Proposta de Cadeia de Valor da Anatel
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4.1 Modelo de Negócios da Anatel
Para o enfrentamento dos desafios que se colocam para a atuação da Agência, no sentido
do cumprimento de sua missão institucional,
a Anatel vem se organizando em linha com
as melhores práticas de gestão e governança
públicas.
Entre elas, destaca-se seu Plano Estratégico
2015-2024, que elenca os objetivos a serem
perseguidos, derivados de uma análise de
cenários prospectivos do setor de telecomunicações, levando em conta seu contexto e desafios, em alinhamento com o Plano
Plurianual do Governo Federal.
O núcleo do Plano Estratégico são os objetivos finalísticos ou de resultados, entendidos
como aqueles que visam à entrega de um
serviço diretamente à sociedade.
Resultado:
• Promover a ampliação do acesso e o uso
dos serviços, com qualidade e preços
adequados
• Estimular a competição e a sustentabilidade do setor
• Promover a satisfação dos consumidores
• Promover a disseminação de dados e
informações setoriais
Esses objetivos estão alinhados com o
Plano Plurianual (PPA) do Poder Executivo
Federal30, em especial o Programa “2025 –
Comunicações para o Desenvolvimento, a
Inclusão e a Democracia”, sob a responsabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC).
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A Anatel implementou, em 2018, as diversas dimensões de planejamento, compreendendo os
níveis tático e operacional, a fim de propiciar a
otimização da alocação de recursos no enfrentamento dos desafios que se colocam à Agência.
A partir do panorama do setor de telecomunicações e da análise dos ambientes internos
e externos, foram avaliados os desafios e as
oportunidades para a atuação da Anatel, o
que resultou na aprovação, pelo Conselho
Diretor, de dez diretrizes táticas, tomadas
como balizas para o levantamento e priorização das iniciativas a serem executadas no
ano de 2018.

responsabilidades, dentre outros, a fim de operacionalizar a execução de projetos e processos essenciais ao funcionamento da Agência.
De outro modo, cumpre ressalvar que a definição dos indicadores estratégicos, cruciais
para avaliação da execução da estratégia institucional, ainda está sob a avaliação quanto
à sua pertinência e transparência, tendo sido
submetidos à apreciação da sociedade por
meio de procedimento de consulta pública e,
oportunamente, deverão ser deliberados pelo
Conselho Diretor da Anatel.

Note-se, portanto, que se trata ainda de um
período de transição, em que os macroprocessos, cujo conjunto de saídas (produtos) é
responsável por entregar valor público direto
(resultados finalísticos) e indireto (gerenciais)
para a sociedade, estão em fase de modelagem e formalização.
Consideradas as definições tomadas no planejamento, seguem os resultados da gestão
para cada um dos objetivos finalísticos perseguidos pela Anatel como valor público a ser
gerado a partir de sua atuação.

As diretrizes foram insumo não só para o
levantamento e priorização dos projetos estratégicos colocados no portfólio para 2018,
mas também para a priorização dos temas
e subtemas de fiscalização, de ações de capacitação, entre outras, que culminaram na
elaboração do Plano Tático de 2018, um plano único composto por camadas temáticas e
que realiza a intermediação entre os planos
operacionais das áreas internas e o estratégico da Agência, traduzindo os objetivos estratégicos em iniciativas executáveis por meio
de projetos ou ações.
Ao final de 2018, o percentual de execução
do portfólio de projetos estratégicos alcançou o patamar de 68% de execução, com 23
projetos em andamento.
Por sua vez, os planos operacionais compreenderam o desmembramento do Plano
Tático em atividades detalhadas, com seus
respectivos cronogramas, recursos, custos,
30 O Plano Plurianual estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos
pelo Governo Federal, Estadual ou Municipal ao longo de um período de quatro anos.
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GERARAM OS SEGUINTES
PRODUTOS

APLICADOS AOS
NOSSOS PROCESSOS
NOSSOS
RECURSOS

735

89%

Acórdãos
proferidos

Executado da
agenda
regulatória

172

68%

Eventos de risco
mapeados

Executado do
portfólio de
projetos
estratégico

Estrutura
4,9

milhões

Presença nas

27capitais

7,9

milhões

Atendimentos
a consumidores

67

Acessos
ao portal

4.493

Consultas
Públicas
realizadas

291

Demandas
institucionais
tratadas

Materiais
informativos
publicados

brasileiras

80

1.529

Servidores

Orçamento

ESTRATÉGIA

Pessoal

5,0

milhões

Regulação

Terminais
cadastrados para
alertas de
emergência

bilhões

Despesa total empenhada

388,6 milhões

336

Pessoal

R$ 149,5 milhões

14.172

Processos
sancionadores
instaurados

Outorgas de serviço
concedidas

444

R$ 3,8

R$ 592,3 milhões

2.230

Atos de
instrução de
conﬂitos
setoriais

Arrecadados
pelo FISTEL

mil

1.792
Notiﬁcações
de cobrança
expedidas

5.867

7.988

Ações de
ﬁscalização
realizadas

Homologação
de produtos
aprovadas

Capacitações
contratadas

Procedimentos
de contratação
realizados

Outras despesas correntes

PROPORCIONANDO OS SEGUINTES
RESULTADOS

R$ 54,2 milhões
Investimentos

316

milhões

Acessos de
telecomunicação
(STFC, SMP, SCM, SeAC)

12.202

empresas de
banda larga
habilitadas

98,5%

55

municípios com
cobertura
móvel 3G ou 4G

milhões pessoas

atendidas com
TV digital

Figura 13 - Principais resultados do modelo de negócios
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4.2 Objetivo de Resultado Promover a ampliação do acesso e
o uso dos serviços, com qualidade
e preços adequados
4.2.1 Visão geral e prioridades

Esse objetivo estratégico visa direcionar as
ações regulatórias futuras para um cenário em
que todo e qualquer brasileiro, independentemente de classe ou localização geográfica,
possa estar efetivamente integrado à nova so
cie
da
de da informação, aproveitando-se, de
forma isonômica, de todos os benefícios inerentes ao acesso aos meios de telecomunicação.
O alcance do objetivo foi endereçado pelo
Conselho Diretor ao fixar as seguintes diretrizes táticas:
• DIRETRIZ 1: Promover a expansão, a melhoria da qualidade e a modernização das
redes de transporte e acesso de alta capacidade nos municípios brasileiros, inclusive em distritos não sede
• DIRETRIZ 6: Aprimorar a atuação regulatória adotando-se modelo responsivo, em
que o controle é proporcional à conduta
do regulado

4.2.2 Principais projetos e
inciativas

a. Reavaliar o modelo de gestão da qualidade de serviços de telecomunicações
O novo regulamento visa estabelecer mecanismos de gestão da qualidade na prestação
da telefonia fixa, telefonia móvel, da banda
larga fixa e da TV por Assinatura, disciplinando as definições, os métodos de aferição
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da qualidade, os critérios de avaliação e as
ações necessárias à adequada prestação de
serviços aos consumidores.
A proposta prevê, inclusive, a possibilidade de
aferição de indicadores em nível municipal,
com o objetivo de melhor captar a experiência dos usuários na utilização dos serviços.
Propõe não apenas a utilização dos dados
técnicos, mas também a percepção dos consumidores sobre o uso dos serviços.
Este projeto ainda inclui a reavaliação do
arcabouço normativo sobre interrupções na
prestação de serviços de telecomunicações
de interesse coletivo, visando principalmente
estabelecer regramentos claros no que diz
respeito à caracterização das interrupções,
bem como sobre as obrigações de informação aos usuários e de ressarcimento dos valores pagos proporcionalmente ao tempo de
indisponibilidade de tais serviços.

estratégicos da Anatel e foi selecionado para
ser executado ao longo de 2018. Trata-se da
implantação de um modelo de regulação responsiva, em que o controle é proporcional à
conduta do regulado, visando a uma maior
efetividade das atividades de acompanhamento, controle e fiscalização realizadas pela
Agência e estabelecer o estímulo à melhoria
contínua da prestação dos serviços.
Para o atingimento desses objetivos faz-se
necessário trasladar o foco reativo para uma
atuação mais proativa e responsiva, que preveja não apenas mecanismos de sancionamento, mas também formas de incentivo à
melhoria do desempenho dos atores.
Percebe-se que o modelo prioritariamente
executado é o reativo, pelo qual a Anatel, valendo-se do Procedimento de Apuração de

Descumprimento de Obrigações (Pado) avalia
os indícios de desconformidade da atuação
das prestadoras, aplicando ou não sanções.
O modelo proposto prima pela adoção do regulador da ação mais adequada, considerando
o custo, o risco e o comportamento do regulado, assim como a adoção de medidas que incentivem a atuação proativa das prestadoras
para a obtenção dos benefícios aos usuários.
Como produtos decorrentes da presente
implantação, foram conduzidos projetos-piloto nas áreas técnicas da Agência. Dentre
eles, cumpre destacar aquele conduzido
pela Superintendência de Relações com os
Consumidores (SRC) que, por seus resultados, deve constituir relevante fonte de insumos para reflexão.

Uma das principais inovações propostas constitui-se na construção de modelo de aferição
da qualidade dos serviços sob a premissa da
regulação por incentivos, objetivando primordialmente a maior celeridade e eficiência
na consecução de benefícios à sociedade.
Em novembro de 2018, após a análise das contribuições decorrentes da Consulta Pública nº
29/2017, a iniciativa regulamentar foi encaminhada para manifestação da Procuradoria
Federal Especializada junto à Anatel.
b. Implementar Macroprocesso “Realizar
Fiscalização Regulatória”
A implantação do Macroprocesso “Realizar
Fiscalização Regulatória” é um dos projetos
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No exercício das ações de monitoramento
integrado, a SRC identificou um aumento
atípico do número de reclamações sobre os
serviços de valor agregado (SVA): jogos, serviços de streaming, serviços em nuvem etc.
Em função de tal constatação, houve interação proativa da Agência com as principais
operadoras de telefonia móvel alertando-as
da questão, juntamente com recomendações
da necessidade de avaliação das causas do
aumento das reclamações e de posturas voltadas à resolução do problema.
A partir da realização de estudo da Anatel das
possíveis causas e de intensa interação com
atores do ecossistema de oferta dos serviços

de valor adicionado, houve condições de serem aprovados Planos de Ações das operadoras visando a resolução do problema de
faturamento de serviços indesejados.
A partir desta nova abordagem em que foram
exigidos resultados tangíveis reais, observou-se uma mudança no número de reclamações,
inclinando-se para sua redução.
Embora algumas operadoras tenham apresentado resultados mais rápidos do que outras,
o cenário geral apresentou queda no número
de reclamações (de jan/2017 a dez/2018). Tal
tendência persistiu nos meses seguintes.

Em síntese, a nova abordagem alcançou resultados melhores e mais rápidos do que o
caminho tradicional. Isto posto, é possível
comprovar que o modelo centrado em resultado teve sua higidez comprovada.
Com relação às atividades para a implantação
deste macroprocesso de forma definitiva, em
2018 procedeu-se à discussão da proposta
do Regulamento de Fiscalização Regulatória,
que foi submetida à Consulta Pública em
27/12/2018 até 27/3/2019. Com a aprovação
final da minuta, o macroprocesso poderá ser
implementado definitivamente.

c. Reavaliar o
licenciamento

modelo

de

outorga

e

A proposta de Regulamento Geral de Outorgas
e de Regulamento Geral de Licenciamento
visa a conferir segurança regulatória e jurídica, desburocratização, ampliação da oferta
de serviços, melhorias nas redes e otimização dos serviços de telecomunicações. Por se
tratar de um projeto de revisão de modelo, o
projeto possui aspectos estruturantes, naturalmente complexos. A proposta foi submetida a consulta pública. Em 2019 está prevista
a aprovação final dos regulamentos.
d. Reavaliar a regulamentação sobre preço público a ser cobrado pelo Direito de
Exploração de Satélite (PPDESS)
A alteração regulamentar fez-se necessária
em razão da desatualização do parâmetro
de referência de capacidade, não apropriado
para a nova realidade de satélites de alta capacidade, a exemplo daqueles em banda Ka.
Foi aprovado o Regulamento de Cobrança
de Preço Público pelo Direito de Exploração
de Satélite e estabelecido o Preço Público
para a autorização, adaptação, consolidação
e transferência de autorização, permissão e
concessão de serviços de telecomunicações.
De acordo com a Análise de Impacto
Regulatório, a alternativa mais adequada foi
a utilização de custos administrativos para se
estimar o valor do Preço Público pelo Direito
de Exploração de Satélite, inclusive para o estabelecimento de preço mínimo em licitações
para conferência de direito de exploração de
satélite brasileiro, considerado justo e razoável o valor definido.

Figura 14 - Evolução das Reclamações de Serviços Adicionais
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Há que se ressaltar que, apesar de aprovado
em 2018, o Regulamento somente entrará em
vigor em 2019, a fim de que o setor e a própria
Agência tenham tempo hábil para adaptar seus
sistemas e procedimentos às novas regras.
Antecipa-se, em todo o caso, que, conforme
apontado na Análise de Impacto Regulatório
do tema, a nova regulamentação acarretará
redução das barreiras de entrada ao mercado
brasileiro de provimento de capacidade satelital, tendo em vista que o valor resultante da
aplicação da metodologia tende a ser muito
inferior àquele calculado pela metodologia vigente, é mais alinhado às práticas internacionais e compreende valor fixo, o que torna os
custos com outorga mais previsíveis para as
operadoras de satélites, que poderão planejar
seus investimentos para um horizonte de tempo maior, e para a Agência, que terá maior facilidade para fazer a previsão de suas receitas.
Com o maior acesso ao mercado brasileiro
de capacidade satelital, espera-se a ampliação da oferta às prestadoras de serviços de
telecomunicações, com potencial redução de
custos que, em última instância, podem ser
refletidos nos preços cobrados dos usuários
desses serviços.
Por fim, outro impacto importante do novo
Regulamento decorre da independência das
regras em relação às evoluções tecnológicas
das arquiteturas de satélite e planos de fre
quências, o que torna a metodologia aprovada mais estável e duradoura, sendo necessária apenas sua atualização, após razoável
decurso de tempo, diante de variações dos
custos da Anatel. Resolução nº 702, de 1º de
novembro de 2018.

69

e. Reavaliar a regulamentação sobre cobrança de preço público pelo direito de uso de
radiofrequências
A alteração regulamentar da metodologia,
das condições e dos procedimentos para a
definição e cobrança do Preço Público pelo
Direito de Uso de Radiofrequências (PPDUR)
é o resultado de um processo complexo de
análise que buscou mapear e propor soluções para os problemas identificados pela
Agência e apontados pela sociedade em
relação ao tema, tendo resultado na consecução parcial de um dos objetivos traçados
pelo planejamento estratégico da Anatel, a
modernização dos processos de gestão do
espectro, com vistas a tornar sua administração mais eficiente, promover maior acesso ao
recurso e, assim, massificar o acesso a serviços essenciais.
A nova fórmula de cálculo adotada pelo
Regulamento de Cobrança do PPDUR utiliza
como parâmetros os custos administrativos
associados aos processos de outorga e gestão do espectro, a capacidade e cobertura
das faixas, a população e a área geográfica
das autorizações, o tempo das outorgas e os
serviços a que se destinam, implicando uma
modulação da atratividade e características
de uso das faixas de forma mais simples, coerente e compreensível que o equacionamento anterior. Na mesma linha, também foram
racionalizadas as regras quanto aos procedimentos de cobrança, parcelamento, atrasos
e outros aspectos administrativos, provendo-se ampla consistência normativa, em prol da
segurança jurídica.

O novo Regulamento de Cobrança de PPDUR,
aprovado em 2018, somente entrará em vigor
em 2019, em decorrência da necessidade de
adaptação dos sistemas e procedimentos da
Anatel e das prestadoras de serviços de telecomunicações às novas regras.

Em 2018, a Análise de Impacto Regulatório
concluiu pela necessidade de revisão do regulamento para eliminar limitações à ampliação da cobertura das redes de telecomunicações e à implantação de novas tecnologias e
padrões, como o 5G, por exemplo.

A partir de sua vigência, espera-se reduzir os
custos diretos e indiretos para a exploração
de serviços por meio do uso de radiofrequên
cias, com a potencial ampliação das redes de
telecomunicações, seja em cobertura, seja
em capacidade, especialmente aquelas de
suporte para o provimento de serviços de interesse coletivo e aquelas utilizadas por empresas da área de infraestrutura e de serviços
de interesse restrito. Resolução nº 695, de 1º
de novembro de 2018.

Nesse cenário, foi elaborada proposta de alteração normativa que, ao final do período,
encontrava-se em análise pelo órgão de consultoria jurídica da Agência. Avalia-se que
essa proposta, que ainda será submetida ao
escrutínio social por meio de consulta pública, terá o condão de viabilizar a efetiva implementação de Femtocélulas no País, provendo
melhor cobertura para telefonia e banda larga móveis em áreas de difícil penetração dos
sinais de radiofrequências em benefício dos
usuários desses serviços.

f. Reavaliar a regulamentação sobre uso de
Femtocélulas – elaboração de Relatório de
Análise de Impacto Regulatório
Os equipamentos chamados Femtocélulas são
uma inovação tecnológica cujas especificidades ensejaram a necessidade de aprovação
do Regulamento para Uso de Femtocélulas
em Redes do Serviço Móvel Pessoal, do
Serviço Móvel Especializado e do Serviço de
Comunicação Multimídia (Resolução nº 624,
de 30 de outubro de 2013).
Passados cinco anos da publicação do Regu
lamento, evidenciou-se que o número de equipamentos instalados e em uso no Brasil ainda
é pouco significativo. Os agentes do setor
avaliaram que a baixa utilização dessa solução
decorre de restrições impostas pelo próprio
Regulamento, alertando que tais restrições não
se aplicam em redes comerciais em países com
quantidades significativas de Femtocélulas.

g. Reavaliar a regulamentação visando a diminuir barreiras regulatórias à expansão das
aplicações de internet das coisas e comunicações máquina-a-máquina
Foram efetuados estudos e debates com o
setor e demais interessados. Além disso, houve consulta interna e tomada de subsídios pública para receber contribuições entre os dias
11/9 e 12/10/2018. A proposta da área técnica
seguiu para consulta jurídica à Procuradoria
Federal Especializada junto à Anatel e o projeto segue conforme sua programação.
Como fruto dos trabalhos, há sete eixos temáticos em debate, dentre os quais se destaca a
necessidade de revisão de regras de prestação
de serviços, em especial quanto a aspectos de
qualidade e relações de consumo que podem
fazer pouco sentido quando aplicáveis a um
ambiente em que não há interação humana.
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Nesse sentido, de forma concreta, a proposta envolve ajustes ao Regulamento sobre Exploração de Serviço Móvel Pessoal
(SMP) por meio de Rede Virtual (RRV-SMP),
ao Regulamento de Gestão da Qualidade
do Serviço de Comunicação Multimídia
(RGQ-SCM), ao Regulamento de Gestão da
Qualidade da Prestação do Serviço Móvel
Pessoal (RGQ-SMP), ao Regulamento de
Gestão de Qualidade da Prestação do Serviço
Telefônico Fixo Comutado (RGQ-STFC) e ao
Regulamento Geral de Direitos do Consumidor
de Serviços de Telecomunicações (RGC).
Ademais, verificou-se a importância da realização de ações de sensibilização das
Unidades da Federação sobre as questões
tributárias envolvidas, particularmente no
que se refere a alguns impostos como o ICMS
nos cenários que envolverem aplicações IoT/
M2M, no sentido de viabilizar a efetiva difusão dessas aplicações no País, em benefício
de toda a sociedade.
h. Disponibilizar espectro de radiofre
quên
cias para a prestação de serviços de
telecomunicações
Envolveu proposta de Edital de Licitação para
Autorização de Radiofrequências na faixa de
700 MHz destinadas à prestação do Serviço
Móvel Pessoal (SMP) ou outros serviços para
os quais estejam destinadas. Após análise,
o Conselho Diretor deliberou que esta faixa
integre um novo Edital de Licitação para autorização de radiofrequências destinadas à
prestação do SMP, ou outros serviços para os
quais estejam destinados, agrupando o intervalo disponível de 700 MHz e outras faixas de
radiofrequência regulamentadas para o SMP.

71

i. Revisar os modelos de Contratos de
Concessão do Serviço Telefônico Fixo
Comutado (STFC) e das metas do Plano
Geral de Metas para Universalização (PGMU)
Em 20/12/2018 foi editado o Decreto nº
9.619/201831, que aprovou o Plano Geral de
Metas para a Universalização do Serviço
Telefônico Fixo Comutado Prestado no
Regime Público IV.
Sobre o projeto, é importante lembrar que o
espectro de radiocomunicações é o insumo
mais basilar para a prestação de diversos
serviços de telecomunicações, em especial
aqueles que têm se mostrado de maior interesse para toda a sociedade.
Por se tratar de bem público administrado
pela Anatel, o uso desse recurso depende de
autorização da Agência, a qual, por determinação legal, ocorre mediante licitação. É nesse cenário que se tem a grande relevância do
presente projeto, visto que sem a elaboração
de Edital não há mecanismo para a conferência de direitos de exploração de radiofrequências associadas à prestação de serviços
móveis de interesse coletivo.

O PGMU IV deu um novo foco para as obrigações de universalização estabelecidas às
concessionárias do STFC. Reduziu as metas
relativas aos Telefones de Uso Público (orelhões), que apresentavam baixa utilização
por parte dos usuários, e estabeleceu novas
metas vinculadas a construção de infraestrutura de acesso fixo sem fio, com suporte
à conexão em banda larga com tecnologia
4G, em 1.473 localidades rurais que ainda não
dispunham dessa tecnologia. Desta forma,
os recursos da concessão do STFC deixam

de ser utilizados em uma tecnologia que
está em desuso e passam a ser investidos na
ampliação da infraestrutura dos serviços de
telecomunicações com suporte, inclusive, à
ampliação da banda larga.
Em 24/12/2018 foi aprovada submissão à consulta pública das minutas de Contratos de
Concessão do STFC, nas modalidades Local,
Longa Distância Nacional (LDN) e Longa
Distância Internacional (LDI), para estabelecer
novos condicionamentos e novas metas para
universalização, em atendimento à Cláusula 3.2
dos modelos vigentes. Novas metas, atualizadas e alinhadas às demandas dos usuários, podem ser definidas para o período de vigência
dos novos contratos, entre os anos de 2021 e
2025. A submissão à consulta pública permite
que a sociedade participe do processo de definição desses novos condicionamentos, tornando-os aderentes às necessidades atuais.
31 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Decreto/D9619.htm

Com o advento da licitação decorrente do
Edital objeto do presente projeto, espera-se
possibilitar a ampliação da cobertura e da
capacidade das redes de acesso atuais, bem
como introduzir no Brasil o chamado 5G, que
trará ganhos substanciais à experiência dos
usuários de serviços de telecomunicações,
que terão à disposição altas taxas de dados,
possibilitando as mais diversas aplicações em
tempo real.
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j. Acompanhar compromissos de abrangência firmados em editais de licitação de
radiofrequência

das concessionárias, cabendo destacar o rígido
controle sobre os bens indispensáveis à prestação da telefonia em regime público.

Por meio de compromissos de abrangência,
previstos em editais de licitação de espectro de radiofrequências, a Anatel promove a
ampliação da cobertura de serviços de telecomunicações ao estimular a construção de
redes móveis modernas e de alta capacidade,
além de viabilizar a cobertura com serviços
em regiões cujo atendimento com redes fixas mostra-se mais dificultoso, em razão de
questões físicas ou econômicas.

Em 2018, da previsão de 73 análises referentes
a solicitações de anuência prévia anteriores a
2018, 25 foram concluídas. Além disso, foram
analisadas 41 solicitações referentes a 2018, o
que, somado aos exercícios anteriores, totaliza
66 análises concluídas ao final do exercício.

l. Acompanhar políticas públicas governamentais para ampliação do acesso
Com o objetivo de conectar todas as escolas
públicas urbanas à internet, o Programa Banda
Larga nas Escolas (PBLE)32 foi lançado pelo
Governo Federal em 2008, quando a Anatel e
as operadoras de telefonia fixa CTBC/Algar, Oi,
Sercomtel e Telefônica/Vivo assinaram aditivos
aos Termos de Autorização de Exploração do
Serviço de Comunicação Multimídia.

A Agência realiza reuniões periódicas com
as prestadoras, assim como com o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) e o Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep),
visando a aprimorar o fluxo de informações
para acompanhamento do Programa.
No ano de 2018 foram atendidas 64.853 escolas urbanas, com um crescimento médio de
2,9% sobre a base de escolas do ano anterior.

32 http://www.anatel.gov.br/setorregulado/plano-banda-larga-nas-escolas

O atendimento aos compromissos de cobertura com tecnologia de 4ª geração (4G) alcançou, em 2018, um patamar quatro vezes superior ao previsto nas obrigações editalícias. Ao
final de 2018, o serviço de banda larga móvel
nas tecnologias 3G ou 4G estava disponível
em 98,5% dos municípios brasileiros.
Adicionalmente, os compromissos trouxeram
as obrigações de atendimento, com conexão
de dados, de forma gratuita, às escolas públicas rurais situadas na área de cobertura de,
no mínimo, 80% da área contida até 30 km
do limite da localidade-sede de qualquer município brasileiro. Em 2018, esse compromisso
resultou no total de 28.774 escolas públicas
rurais atendidas com conexão de dados (informação das prestadoras).
k. Acompanhar obrigações relacionadas a
bens e serviços vinculados à concessão da
telefonia fixa
No contexto da regulação da telefonia fixa, grandes esforços têm sido realizados para acompanhar o cumprimento das obrigações por parte
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m. Acompanhar a qualidade da prestação
dos serviços de telecomunicações
A Agência divulga os indicadores de qualidade dos serviços prestados, em seu portal da
internet, por meio de apresentações gráficas
para facilitar a compreensão pelos consumidores. Para o serviço de telefonia móvel
(SMP), a Anatel também disponibiliza os resultados municipais da qualidade.
Para o setor, consumidores e órgãos de controle, essas informações constituem o principal aspecto de comparação das prestadoras
do ponto de vista de qualidade e atendem
proativamente às demandas constantemente
solicitadas à Agência.
Em 2018, foi implantado um novo modelo de
medição da qualidade da banda larga fixa e
móvel. Tal medição tem como base a utilização de multicoletores, sendo que qualquer
equipamento terminal de usuário (smartphone ou modem) é um potencial coletor de dados para aferição dos indicadores de desempenho das redes de telecomunicações.

Essa implementação permitiu a aferição de
indicadores de qualidade do SCM e do SMP,
antes não passíveis de aferição, em virtude da
ausência de voluntários necessários para obtenção de amostras estatisticamente válidas
para os indicadores. As informações seguintes demonstram que a validade estatística de
ambos os serviços atingiu 100%.
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Figura 15 – Resultado da medição de indicadores de
qualidade do SCM e do SMP

4.2.3 Principais resultados e
desafios
Do ponto de vista da ampliação do acesso e
do uso dos serviços com qualidade e preços
adequados, apresenta-se a evolução dos dados de acesso, dados de qualidade e informações sobre preços praticados.
O mercado brasileiro de telecomunicações é
caracterizado por sua elevada dinamicidade.
Nos últimos anos, as transformações percebidas no âmbito das tecnologias da informação e da comunicação (TIC) têm reconfigurado as relações econômicas e sociais. Essas
transformações estão criando um ambiente
fortemente baseado em redes IP, abrindo novas oportunidades de modelos de negócios e
serviços. O processo de convergência de redes tem movido os serviços de TICs tradicionalmente prestados por diversas plataformas
para um mundo all-IP, em que a “nuvem” é
capaz de potencializar novos serviços.
Assim, amplia-se o conceito de conectividade
para algo massivo e com oportunidades ilimitadas em um horizonte caracterizado pelo predomínio da chamada “Internet das Coisas”.
Por sua vez, os usuários têm disponível uma
infinidade de aplicativos que podem ser empregados em qualquer situação da vida cotidiana, em qualquer lugar.
Dessa forma, os tradicionais serviços de telecomunicações, principalmente os serviços
de telefonia fixa, perdem atratividade em detrimento de novas soluções de comunicação.
Grosso modo, esse fenômeno tem sido notado nos indicadores setoriais nos últimos anos.
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Conforme dados da Anatel, em dezembro
de 2018 o País contava com 37,5 milhões de
acessos do Serviço Telefônico Fixo Comutado
(STFC) – redução de 5,23% em relação a 2017.
Essa diminuição no número de acessos de
telefonia fixa afetou tanto as empresas concessionárias, que perderam 7,76% de sua base,
quanto as empresas autorizadas, que registraram queda de 1,83% no número de acessos.
Em 2018, a Região Sudeste concentrava
60,9% dos acessos do STFC, seguida por Sul
(17,61%) e Nordeste (11,61%). No último ano, a
densidade da telefonia fixa (quantidade de
acessos por cem domicílios) teve redução em
todas as regiões do Brasil. As maiores quedas
na densidade ocorreram nas regiões Norte (8,04%) e Nordeste (- 7,44%).
O Distrito Federal aparece com a maior densidade do serviço (94,4%), enquanto o Maranhão
possui a menor (12,6%). A maior queda desse
indicador foi registrada em Roraima (- 14,92%)
e houve ligeiro crescimento dos acessos fixos
no Distrito Federal (0,66%). Nota-se, portanto, que o número de acessos da telefonia fixa
tem diminuído nos últimos anos e, de forma
específica, no ano de 2018, tanto para concessionárias quanto autorizadas.
Na telefonia móvel, o Brasil encerrou 2018 com
229,2 milhões de acessos do Serviço Móvel
Pessoal (SMP), número 3,08% menor se comparado com 2017. No entanto, no mesmo ano,
o Brasil contava com 19,8 milhões de acessos M2M (máquina para máquina), aumento
de 30% em relação a 2017, e 129,8 milhões de
acessos com tecnologia 4G, aumento de 27%
em relação a 2017.
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A queda do número de acessos totais em
operação na telefonia móvel pode ser justificada pela diminuição do “efeito clube” (uso
de chips de operadoras distintas) como consequência da redução do valor da interconexão de redes fixas com móveis (VC) e do
valor de remuneração de uso de rede do SMP
(VU-M). Deve-se mencionar, ainda, a competição com plataformas nativas da internet de
mensageria, também conhecidas como empresas Over-The-Top (OTT).

Em termos de acessos por tipo de rede, a quantidade de acessos de banda larga móvel (que
inclui as tecnologias 3G e 4G, além dos terminais M2M) teve crescimento de 0,14% no último ano. Desconsiderados os terminais M2M,
já são mais de 88% dos terminais acessando
a internet em banda larga nas tecnologias 3G
e 4G. Paralelamente, os acessos 2G tiveram
redução de 23,3%, reforçando a tendência de
migração para o uso de terminais com suporte
a maiores velocidades de conexão.

À medida que a cobertura de dados móveis
é expandida (ao final de 2018 já eram 4.399
municípios atendidos com tecnologia 4G) e os
smartphones são massificados, a população
tem acesso a novas soluções de comunicação,
como os aplicativos de mensagens (Whatsapp,
Snapchat e FaceMessenger, por exemplo),
mitigando o “efeito clube”. Ou seja, independentemente da rede de destino, um número
significativo de usuários se comunica por meio
de aplicativos. Um novo vetor de competição é
imposto às operadoras de rede, mas por agentes externos ao tradicional mercado de operação de rede de telecomunicações.

Em um natural processo de evolução tecnológica, é patente a migração dos acessos de
segunda geração (GSM) para o 3G e, desde
2013, para o 4G, ao mesmo tempo em que se
expande a cobertura das redes de dados. Em
outras palavras, o mercado móvel brasileiro
está, simultaneamente, ampliando a cobertura
e realizando a atualização tecnológica da rede
legada. Adicionalmente, a troca de celulares
comuns por terminais mais modernos está
transformando o perfil de consumo de telefonia
celular pelos brasileiros a um ritmo acelerado.

Por sua vez, o Serviço de Comunicação
Multimídia (SCM), associado ao provimento
de acesso fixo à banda larga, teve, em dezembro de 2018, crescimento de 7,41% em relação
ao ano anterior, contabilizando 2,14 milhões
de acessos novos. Dessa forma, o serviço de
telecomunicações para a oferta de acesso
fixo à internet em banda larga encerrou o ano
com 31 milhões de acessos em serviço.
Ainda que o crescimento absoluto no número de acessos em serviço na banda larga fixa
seja um indicativo promissor na direção da inclusão digital, nota-se que a densidade ainda
permanece baixa nas regiões Norte (22,2%) e
Nordeste (22%) do Brasil. Essas regiões apresentam densidade abaixo da média nacional
(44,9%). O Sudeste, com 58,4%, permanece
com a maior densidade do serviço.
Em relação ao número de empresas, o Brasil
fechou 2018 com 12.202 prestadoras do SCM,
com crescimento de 27% em relação a 2017.
Em geral, parte significativa desse universo
de empresas é caracterizada pela presença
de pequenas empresas de telecomunicações.

O segmento de TV por Assinatura apresentou, em 2018, decréscimo de 3,03% em relação ao ano anterior. O Brasil encerrou 2018
com 17,5 milhões de assinaturas dos serviços
de TV paga. Com esse resultado, a densidade
de acessos foi de 25,3 assinaturas para cada
grupo de cem domicílios.
Entre 2017 e 2018 houve redução de assinantes da TV por Assinatura no País, com uma
diminuição de 549,8 mil assinantes. A região
Sudeste continua concentrando a maior parte
dos assinantes, com 35,3%, apesar de ter apresentado a maior redução de assinantes; 5,41%.
Quanto à evolução dos acessos de telecomunicações, o maior quantitativo foi alcançado
em 2014, com 369,2 milhões de acessos. Nos
últimos três anos, no entanto, foi verificada
retração e, ao final de 2018, o Brasil possuía
316,1 milhões de acessos, volume 2,4% inferior
ao registrado em 2017. O único serviço que
registrou crescimento no exercício foi o de
banda larga fixa.

Apesar de ainda concentrado, a participação
de mercado das empresas de pequeno porte
do SCM (banda larga fixa) tem aumentado
ao longo dos anos. Em 2018, os acessos dessas empresas representavam 26,4% do total,
contra 21,2% em 2017.
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Figura 16 - Participação das PPPs na banda larga fixa
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O gráfico a seguir mostra a evolução, desde 1998 (quando a Anatel passou a acompanhar esses
dados), dos quatro principais serviços de telecomunicações de interesse coletivo: telefonia fixa
(STFC), telefonia móvel (SMP), banda larga fixa (SCM) e TV por assinatura (SeAC).
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Figura 17 - Evolução dos acessos de telecomunicações (em milhões)

A banda larga fixa, por sua vez, apresenta a evolução crescente no número de acessos em serviço,
conforme mostra o gráfico a seguir.
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Figura 18 - Evolução de banda larga fixa (em milhões)
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28,91
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Sob ótica da qualidade, os indicadores monitorados pela Agência
apontam melhoria importante
nos resultados dos serviços de
telefonia móvel, banda larga fixa
e televisão por assinatura, em linha com a queda de reclamações
observada na Anatel e demais canais de proteção aos consumidores e com a melhoria da satisfação
e qualidade percebida pelos con
su
midores, consubstanciada nas
pesquisas anuais realizadas.
Dentre os fatores que explicam
a melhora observada na telefonia móvel, destacam-se menores níveis de congestionamento,
menores taxas de desconexões
e redução de reclamações. Em
banda larga fixa, destacam-se a
melhoria dos indicadores de reclamações, nos indicadores de
velocidade, e nos serviços de
reparo e mudança de endereço
com a disponibilização de aplicativos para melhoria da comunicação de tais serviços com os
consumidores, dentre outros. Em
TV por assinatura, há destaque
para melhoria nos indicadores
de cobrança e atendimento.
Para o serviço de telefonia fixa,
houve retração no percentual de
cumprimento de metas em relação ao ano anterior, com destaque
negativo para os índices de atendimento e reação dos usuários.
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Figura 19 - Cumprimento das Metas de Qualidade

80

No que tange aos preços, nos últimos anos, tem sido verificada na banda larga fixa a redução
nos valores cobrados pelas prestadoras dos serviços. Os preços são acompanhados pela Anatel
a partir da análise do número de usuários por faixa de velocidade, da velocidade média oferecida
pelas empresas e da receita total das prestadoras; com base nesses indicadores, é calculado o
valor médio mensal de 1 Mbps.
A Anatel não regula os preços do Serviço de Comunicação Multimídia que, como a telefonia móvel, também é prestado em regime privado. Entre 2010 e 2018, o preço médio mensal de 1Mbps
caiu 83%, passando de R$ 21,18 para R$ 3,50, como aponta o gráfico a seguir.

R$41,55

R$34,01

Tabela 3 – Resultados dos indicadores do PPA

R$34,48

Indicador

R$19,24

R$21,18

R$19,83

R$16,90

2010

Ampliar a parcela da população coberta com rede de transporte
(backhaul) óptica
Referência: 30/6/2018

R$17,41

R$15,60

R$10,47R$13,56

R$11,53

R$10,74

R$8,24

R$8,00

R$4,77

R$4,64

R$7,53
R$5,20
R$4,32

2011
GVT

R$13,35R$16,66

2012
NET

R$8,21

R$7,08
R$5,14
R$3,50
R$2,73

R$4,89
R$4,07
R$2,08
2013
Sercomtel

R$9,36
R$10,27

2014

R$5,99
R$5,29
R$2,73
R$2,28
2015

Vivo

Oi

R$2,94
R$5,08
R$4,38
R$3,85
R$3,14

R$2,99R$5,87
R$2,95
R$3,08
R$3,44

2016

2017

TIM

Média

R$5,49
R$3,50
R$3,28
R$2,90
R$2,71
2018

Meta

Resultado Alcançado

-

89,26%

Situação:
Em 2017 o indicador alcançou 88,1% da população residente em municípios com presença de backhaul em fibra ótica.
Já em 2018, o indicador pouco evoluiu atingindo 89%. Conforme os municípios mais populosos são atendidos, o esforço
para atingir a meta aumenta, já que mais municípios precisam ser atendidos para alcançar um quantitativo pequeno da
população. De acordo com os cálculos, para o atingimento da meta, devem ser atendidos, pelo menos, os 542 municípios
mais populosos que ainda não possuem essa infraestrutura nos próximos dois anos. Isso significa atender a 1/4 dos
municípios que atualmente não possuem backhaul de fibra ótica.
O aumento da população coberta com rede de fibra ótica no Brasil está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), ODS 9 e ODS 17, na medida em que amplia o compartilhamento
do conhecimento e o acesso às TICs, por meio de infraestrutura resiliente.

Figura 20 - Evolução do Preço Médio de 1Mpbs

Indicador
Aumentar a velocidade média da banda larga fixa
Referência: 1/9/2018

Considera-se como pertinente apresentar os resultados relacionados ao acompanhamento das
metas estabelecidas no Programa “2025 – Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a
Democracia” previsto no Plano Plurianual do Governo Federal - 2016-2019.
Esse programa possui cinco objetivos, entre eles o “1020 – Expansão do acesso à internet em
banda larga para todos promovendo o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação”.
Das sete metas previstas, quatro são de responsabilidade de apuração pela Anatel. O quadro a
seguir apresenta os últimos resultados alcançados para cada indicador:
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Meta

Resultado Alcançado

-

25,88 Mbps

Situação:
Em setembro de 2018, a velocidade média da banda larga fixa no País alcançou 25,88 Mbps, o que representou um
aumento de 135% em relação à linha de base em 2015. Isso aconteceu devido às ações desenvolvidas pela Agência para
incrementar a velocidade média da banda larga fixa no País, especialmente as voltadas para o estímulo à entrada de
pequenos prestadores no mercado (Comitê de Prestadores de Pequeno Porte e a Resolução nº 680/2017), o mapeamento
das lacunas de rede por meio do Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações (Pert) e a oferta de atacado de elementos
de rede.
O aumento da velocidade da internet no Brasil está alinhada com os ODS 9 e ODS 17 da ONU, na medida em que permite
o aumento do compartilhamento do conhecimento e aumento do acesso às TICs.

82

Indicador
Aumentar a proporção de acessos da banda larga móvel (3G/4G)
para 90% dos acessos móveis pessoais
Referência: 1/10/2018

Meta

Resultado Alcançado

90%

88,13%

Aumentar a velocidade média da banda larga fixa
Região

Meta

Resultado Alcançado

Centro-Oeste

91,72%

88,46%

Nordeste

89,79%

84,24%

Norte

86,44%

85,86%

Sudeste

91,73%

90,82%

Sul

87,11%

87,54%

De modo absoluto, esse conjunto de indicadores setoriais revela que a crescente expansão da
banda larga no País, aliada à redução de preços observada, tende a promover a inclusão digital
da população, facilitando o acesso à informação, aos serviços inteligentes digitais em prol de uma
sociedade conectada.
Conforme o exposto, houve, sem dúvida, avanços importantes nos últimos anos. O desafio é atender, com preços acessíveis e qualidade satisfatória, uma parcela significativa da sociedade ainda
à margem do setor, representada principalmente por pessoas com menor poder aquisitivo, residentes em áreas rurais ou remotas ou pertencentes a populações específicas, como quilombolas
e ribeirinhos.

Situação:
Em 2017 o indicador alcançou 84,4% dos acessos móveis pessoais com tecnologia 3G ou 4G. Em outubro de 2018,
o indicador progrediu para 88,13%. Considerada a evolução dos acessos (3G/4G) e da tecnologia dos dispositivos
móveis, e mantido um comportamento linear para a evolução desse indicador, a meta de 90% deverá ser alcançada
no início do ano de 2019.
As obrigações de cobertura com tecnologia 3G em todas as sedes municipais até o ano de 2019, impostas
pela Anatel, associadas à rápida evolução dos aparelhos celulares, têm possibilitado o constante crescimento
da penetração dos serviços de banda larga móvel entre a população. Ainda assim, novos instrumentos têm
sido utilizados para a expansão da cobertura móvel nos programas estaduais de incentivo à implantação de
infraestrutura móvel em localidades rurais e isoladas.
O aumento do acesso à banda larga móvel no Brasil está alinhado com os ODS 9 e ODS 17 da ONU, na medida em
que permite o aumento do compartilhamento do conhecimento e aumento do acesso às TICs.

Indicador

Meta

Resultado Alcançado

Disponibilizar o serviço de banda larga móvel
em todos os municípios do País
Referência: 1/10/2018

100%

98,5%

Aumentar a velocidade média da banda larga fixa
Região

Meta

Resultado Alcançado

Centro-Oeste

100%

93,79%

Nordeste

100%

99,05%

Norte

100%

100%

Sudeste

100%

99,52%

Sul

100%

97,73%

Situação:
Tendo em vista as metas de cobertura móvel com tecnologia 3G, exigidas pela Anatel, a meta deve ser totalmente
cumprida ao final de 2019.
O aumento do acesso à banda larga móvel no Brasil está alinhado com os ODS 9 e ODS 17 da ONU, na medida
em que permite o aumento do compartilhamento do conhecimento e aumento do acesso às TICs. Considerando
linear a evolução até o presente, a meta poderá ser atingida ao fim do primeiro semestre de 2019.
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4.3.2 Principais projetos e
iniciativas

a. Atualizar a regulamentação para estimativa do custo médio ponderado de capital
(CMPC ou WACC)
No processo regulatório, o CMPC é um parâmetro que afeta os processos de determinação de
preços e tarifas e estudos de viabilidade econômico-financeira dos processos de outorgas
de faixas de frequência, entre outras funções.

4.3 Objetivo de Resultado - Estimular a competição e a sustentabilidade
do setor
No médio prazo, o alcance desse objetivo foi
4.3.1 Visão geral e prioridades
Este objetivo estratégico visa a promover um
setor de telecomunicações fortemente competitivo e a gerar valor para impulsionar o
desenvolvimento do País, no qual as receitas
das prestadoras precisam garantir, de modo
simultâneo e sustentável, a melhoria na prestação dos serviços e o necessário equilíbrio
econômico-financeiro das empresas, para
induzir um maior atendimento às necessidades da população e uma maior satisfação dos
consumidores, além de atrair novos aportes
de capital, fortalecer a economia interna e
desenvolver mão-de-obra qualificada.
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endereçado pelo Conselho Diretor mediante
a aprovação das seguintes diretrizes:
• DIRETRIZ 3: Monitorar a sustentabilidade
das prestadoras, inclusive a sua inserção
no ecossistema digital
• DIRETRIZ 4: Desenvolver ações para estimular a competição considerando a dinâmica do setor
• DIRETRIZ 5: Promover o uso eficiente e
adequado de espectro, órbita e numeração considerando a evolução tecnológica

A aprovação do novo regulamento do CMPC
se deu pela Resolução nº 706, de 27 de dezembro de 2018. Desde a entrada em vigor
da Resolução nº 630/2014, que aprovou o
Regulamento anteriormente vigente, a economia sofreu alterações conjunturais significativas, implicando a necessidade da revisão
de certos parâmetros considerados, como o
prêmio de risco de mercado, o uso da escassa
emissão de títulos mobiliários das empresas
de telecomunicações para avaliação do spread sobre a taxa livre de risco e a possibilidade
de utilização da norma para cálculos envolvendo direito de exploração de satélites.
Nesse sentido, as alterações promovidas buscaram melhorar os procedimentos estabelecidos no regulamento para a estimativa do
CMPC em face dos comportamentos observados ao longo do tempo em algumas das
bases de dados definidas para o cálculo e
que tendem a comprometer a qualidade do
resultado no curto prazo.
Como consequência, chegou-se a regramentos
que conferem maior estabilidade e precisão à
determinação de preços e tarifas e ao resultado
de estudos de viabilidade econômico-financeira

dos processos de outorgas de faixas de radiofrequências, evitando-se que o setor e a sociedade sejam onerados por variações excepcionais de indicadores da economia.
b. Rearranjar o modelo de tratamento das
prestadoras de pequeno porte
A Resolução nº 698, de 27 de setembro de 2018,
instituiu o Comitê de Prestadoras de Pequeno
Porte de Serviços de Telecomunicações junto
à Anatel e aprovou seu Regimento Interno. O
Comitê, composto por membros da Agência
e representantes de entidades de classe, tem
como objetivos propor aprimoramentos da
regulamentação, consolidar as demandas do
setor representado por seus membros, além
de elaborar estudos e propor medidas de estímulo à prestação de serviços pelas prestadoras de pequeno porte.
Também foi promovido um projeto estratégico de orientação para provedores regionais,
com o propósito de auxiliar os provedores regionais de banda larga fixa a manterem uma
operação regular, enquanto seguem ampliando a oferta de banda larga no País. A parcela
de mercado detida por esses prestadores de
serviço cresce significativamente, o que amplia a competição no setor.
No âmbito da execução deste projeto, destacam-se importantes entregas: a cartilha
“Manual da boa atuação do provedor regional” e a disponibilização do agendamento
online para o atendimento ao provedor regional nas representações estaduais da Agência.
Essas entregas têm por objetivo prestar auxílio aos provedores regionais relativamente
a dúvidas regulatórias e de procedimentos a
serem adotados junto à Agência.
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Com forte impacto neste projeto, o novo
Plano Geral de Metas de Competição, aprovado pela Resolução nº 694/2018, alterada pela
Resolução nº 704/2018, redefiniu o conceito
de prestador de pequeno porte aplicável a
toda a regulamentação da Agência.
c. Atualizar a regulamentação de mercados
relevantes e elaboração da regulamentação
sobre homologação das Ofertas de Referência
de Produtos de Atacado
A Resolução nº 694, de 17 de julho de 2018,
aprovou a revisão do Plano Geral de Metas de
Competição (PGMC). Esse regulamento, aprovado em sua primeira versão na Resolução nº
600/2012, trouxe uma importante mudança de paradigma regulatório, passando-se
a supervisionar mercados de atacado com
a intenção de coibir condutas anticompetitivas por empresas detentoras de Poder de
Mercado Significativo (PMS).
A revisão trouxe alguns avanços, como o
aprimoramento da regulação de compartilhamento de dutos e inclusão, no rol de produtos regulados, do transporte de dados em
alta capacidade, a fim de reduzir barreiras de
acesso de pequenos provedores até os pontos de troca de tráfego.
d. Atualizar a regulamentação de interconexão
O novo Regulamento Geral de Interconexão
foi aprovado pela Resolução nº 693, de 17 de
julho de 2018, em que foram definidas novas
regras com fito de reduzir disputas travadas
nos acordos firmados para o tráfego de voz
e dados entre as empresas. Imprimiu-se, também, uma simplificação na regulamentação,
sendo eliminadas as classes de interconexão,
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que se diferenciam agora apenas como interconexão de voz e interconexão de dados.
Pela nova norma, a Agência passa a exigir a elaboração de Ofertas Públicas de Interconexão
contemplando as inovações regulatórias e as
atualizações tecnológicas de troca de tráfego, buscando ampliar a competição no provimento do serviço de acesso à internet por
meio de banda larga.
e. Monitorar estruturas e controles societários
A Anatel realiza uma regulação ex-ante das
empresas prestadoras dos serviços, mediante
o monitoramento das estruturas e o monitoramento do controle societário, com o propósito de evitar eventuais práticas anticompetitivas. Os produtos de destaque no exercício
de 2018 foram os seguintes:
• Entrada de novo sócio investidor na Algar
Telecom S.A., controladora de diversas
empresas do Grupo Algar que prestam
serviços de telecomunicações, e, por conseguinte, no aporte de mais recursos financeiros nas companhias do Grupo, com
o potencial de serem aplicados no crescimento das empresas e no desenvolvimento das tecnologias associadas à prestação
dos serviços públicos.
• Acompanhamento da estrutura societária das empresas do Grupo Oi S.A., em
recuperação judicial, para apurar e minimizar os riscos da operação comercial de
concessionária de serviços públicos de
telecomunicações, em consonância com
a regulamentação que trata de controle
societário, de modo a propiciar o regular monitoramento do controle societário,

bem como acompanhar o andamento do
processo de recuperação judicial.
• Instrução processual de processo instaurado para avaliação de arranjo societário
envolvendo os Grupos AT&T e Time Warner e seus reflexos regulatórios.
f. Monitorar a sustentabilidade de concessões de serviços públicos
A Agência centrou esforços na sustentabilidade das concessões, visto o cuidado despertado
pela situação econômico-financeira de empresas do setor. Diante desse cenário, o Conselho
Diretor optou por manter em estado de vigilância as operações e resultados das concessionárias da telefonia fixa dos grupos Oi e Sercomtel,
sob um acompanhamento dedicado que permite à Agência antecipar e atuar prontamente
caso verifique riscos à continuidade dos serviços prestados pelas companhias.
Foram adotadas medidas complementares no acompanhamento do grupo Oi, tais
como:
acompanhamento
extraordinário
das reuniões da Diretoria e do Conselho de
Administração; monitoramento mensal dos
resultados econômico-financeiros operacionais por meio de atividades de fiscalização
em campo; e apuração da implementação do
Plano de Recuperação Judicial.

Os atos de reajustes e as revisões publicados deram tratamento a 100% das demandas
nesse sentido. No rol dessas publicações,
destacam-se:
Reajustes: atos nº 9913/2018 e 9914/2018, ambos de 17 de dezembro de 2018, aprovando o
reajuste tarifário das concessionárias Telemar,
Oi, Telefônica, Sercomtel, Algar e Claro nos seus
relacionamentos com as operadoras do SMP.
Revisões:
• Ato nº 852/2018 decorrente da redução
do VU-M oriunda do Modelo de Custos
(revisão de ofício e anual);
• Ato nº 2804/2018 decorrente de ajuste de
incidência de Cide-Fust e Cide-Funttel na
incorporação das empresas Net e Embratel pela Claro S.A;
• Ato nº 4803/2018 decorrente de saldo remanescente de pactuação de VU-M;
• Ato nº 3057/2018 decorrente de incorporação da GVT pela Telefônica;
• Ato nº 5405/2018 decorrente de ajuste de
incidência de Cide-Fust e Cide-Funttel na
incorporação da empresa Sercomtel Celular pela Sercomtel Telecomunicações; e
• Ato nº 8209/2018 decorrente de incorporação da Algar Celular pela Algar Telecom.

g. Gerir tarifas e preços
O processo de gestão de tarifas e preços, dentre
outros temas, compreende o reajuste tarifário e
a revisão tarifária do STFC. Por tais instrumentos regulatórios, busca-se assegurar a oferta do
serviço da telefonia fixa em tarifas razoáveis ao
usuário e o equilíbrio da concessionária.
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No gráfico seguinte, verifica-se um comparativo entre a inflação, medida pelos diversos índices
econômicos, e os reajustes médios homologados pela Anatel. Desde 2005, a Agência tem homologado reajustes abaixo dos principais índices inflacionários: enquanto o reajuste médio acumulado no período ficou em 15,96%, o IPCA acumulado alcançou 100%. Os reajustes vêm ocorrendo
em percentuais menores que os da inflação corrente em decorrência do compartilhamento dos
ganhos de produtividade das concessionárias com os usuários do serviço.
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Figura 22 - Principais produtos negociados

Em 2018, o número de empresas credenciadas no Sistema de Negociação de Ofertas de Atacado
mostrou-se estável, com ligeiro incremento no número de usuários cadastrados em relação ao
ano anterior. Espera-se novo movimento de incremento de participantes do Sistema a partir dos
efeitos da revisão do PGMC.

Reajuste

Empresas Credenciadas

Usuários Cadastrados

Figura 21 - Comparativo Inflação x Reajuste (Ano base: 2005)

h. Acompanhar a precificação de ofertas de produtos no atacado
Foi adotado o modelo de custos top down na precificação das ofertas de referência dos produtos
de atacado dos novos mercados relevantes definidos na revisão do PGMC. Os valores estabelecidos dizem respeito aos seguintes produtos, acompanhados do respectivo ato de publicidade,
desde 23 de novembro de 2018: (i) full unbundling (Ato nº 9.154), (ii) bitstream (Ato nº 9.155),
(iii) roaming nacional (Ato nº 9.157), (iv) dutos e subdutos (Ato nº 9.160) e (v) transporte de alta
capacidade (Ato nº 9.161).
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Figura 23 - Número de empresas/usuário
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i. Resolver conflitos de natureza econômica
e técnica
A ação empreendida pela Anatel envolve a intermediação de divergência no relacionamento entre prestadoras de telecomunicações
(Reclamações Administrativas e Processos
de Arbitragem em Interconexão) e conflitos
intersetoriais (principalmente decorrente do
uso compartilhado de infraestruturas de outros serviços públicos) e evidencia uma forma
de ajuste de condutas e administração de níveis saudáveis de rivalidade entre os agentes.
Ao longo de 2018, foram instaurados 73 processos referentes a conflitos intersetoriais, 37
referentes a conflitos setoriais, o que indica a
alta demanda pela intermediação por parte
da Agência dos conflitos entre agentes econômicos. No que toca ao nível de resultados
alcançados, é possível destacar que a busca
pela solução de conflitos pelos prestadores
no âmbito da Agência indica o elevado grau
de confiança no órgão regulador, na medida
em que adota decisões que focam na isonomia do tratamento entre os agentes econômicos e, em última análise, no estímulo a um
ambiente competitivo equilibrado.
Em relação aos conflitos intersetoriais, foram
realizados 71 atos de instrução (entre primeira e
segunda instância), pela Comissão de Resolução
de Conflitos das Agências Reguladoras dos setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e
Petróleo (CRCA), ou seja, atuação em 60% dos
processos em andamento em 2018.
Sobre os conflitos setoriais, foram realizados 80 atos de instrução (entre primeira e
segunda instância) referentes a processos
de Reclamações Administrativas, ou seja,
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atuação em 119% dos processos em andamento em 2018. Essa porcentagem é explicada
pelos acordos firmados entre as operadoras
e por processos instruídos em 2017 que retornaram da Procuradoria Federal em 2018.
Para os Processos de Arbitragem em Inter
conexão, foram realizados 25 atos de instrução (entre primeira e segunda instância) pela
Comissão de Arbitragem em Interconexão
(CAI), ou seja, atuação em 51% dos processos
em andamento em 2018.
O resultado principal dessas ações é o estímulo a um ambiente competitivo mais equilibrado entre os diferentes agentes.
j. Outorgar serviços de telecomunicações
Os números relativos aos processos de outorga dos serviços de telecomunicação revelam
a quantidade de outorgas de serviço de telecomunicações e dispensas de outorga realizadas pela Anatel ao longo de 2018. Foram
concedidas 14.172 outorgas.
Destaca-se que 92% das solicitações de
outorga de SCM, STFC, SeAC e do Serviço
Limitado Privado (SLP) tiveram uma primeira análise em até cinco dias. Por exemplo, as
solicitações de autorização para a prestação
de SCM foram finalizadas no prazo de 30 dias
em mais de 80% dos casos.
k. Reavaliar o Modelo de Gestão do Espectro
A Resolução nº 703, de 1º de novembro de
2018, alterou os limites máximos de quantidade de espectro de radiofrequências que
cada prestadora pode acumular. O foco é
evitar práticas anticompetitivas, por meio de

concentração de faixa de frequência, e permitir um processo de consolidação do mercado
dentro da realidade atual de necessidade de
espectro para a banda larga móvel, além de
melhorar a qualidade dos serviços, uma vez
que haverá mais espectro disponível.
Destaca-se, neste tema, a reavaliação do
Modelo de Gestão do Espectro, conduzida
em 2018. Um dos resultados desse processo
foi a alteração dos limites máximos de quantidade de espectro de radiofrequências para
uma mesma prestadora. Na prática, essa iniciativa proporcionará maior competição na
prestação de serviços de telecomunicações e
eficiência no uso desse recurso escasso.
Outro ponto relevante no novo modelo foi a
simplificação do processo de regulamentação
técnica, com a definição ou alteração de condições de uso de radiofrequências quanto a
aspectos técnicos, tratada no âmbito da própria Superintendência de Outorga e Recursos
à Prestação. Isso propiciará maior celeridade
no estabelecimento de novas tecnologias e
das melhores práticas na gestão do espectro
de radiofrequências no País.
l. Gerir recursos escassos e órbita
Na gestão de recursos escassos, destaca-se
o processo de desligamento da transmissão
analógica dos serviços de radiodifusão de
sons e imagens (TV) e de retransmissão de
televisão (RTV) no Brasil, no contexto da implantação do Sistema Brasileiro de Televisão
Digital (SBTVD).
O ano de 2018 marcou a conclusão da primeira
fase do desligamento analógico de televisão,
contemplando todos os municípios listados na
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Portaria MCTIC nº 7.432, de 20 de dezembro
de 2017. Com essa etapa finalizada, será possível concluir, até meados de 2019, o remanejamento de todos os canais de televisão que
ainda ocupam a faixa de 700 MHz, liberando
por completo essa porção do espectro.
Em 2018, 1.073 municípios passaram pelo
processo de desligamento analógico, para
uma população de mais de 55 milhões de
pessoas. Trata-se, portanto, do maior volume

de localidades desde o início do processo, o
que significou um intenso trabalho de comunicação e distribuição de kits de recepção às
famílias de baixa renda.
No que se refere à gestão de órbita, houve a entrada em operação de três satélites brasileiros,
aumentando a capacidade satelital, em especial
para o serviço de banda larga residencial. Além
disso, nesse período foram iniciados 11 novos
processos de inclusão de satélites brasileiros.

4.3.3 PRINCIPAIS RESULTADOS E
DESAFIOS
Verifica-se que o conjunto de iniciativas realizadas pela Anatel à luz deste objetivo estratégico repercute positivamente na competição
no mercado de telecomunicações, na medida
em que estabeleceu soluções regulatórias
necessárias ao equilíbrio do ambiente competitivo entre os agentes de mercado, com

vistas a mitigar a concentração de mercado
ou mesmo por meio de medidas de avaliação
da sustentabilidade do setor.
Entre as externalidades positivas da atuação
regulatória tem-se a expansão da quantidade
de empresas habilitadas a explorar o Serviço de
Comunicação Multimídia (SCM), que registrou
aumento de 8,75%, alcançando 9.615 prestadoras autorizadas, como mostra o gráfico abaixo:
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Figura 24 - Liberação da Faixa de 700 MHz por Município
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Figura 26 - Evolução do número de prestadoras de SCM
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4.4 Objetivo de Resultado Promover a satisfação dos
consumidores
4.4.1 Visão geral e prioridades

Até 2017, a Anatel informava apenas o número de empresas autorizadas a explorar o SCM.
Porém, com a publicação da Resolução nº
680/2017, a Agência permitiu que empresas
fossem dispensadas de autorização para exploração do SCM nos casos em que as redes
de telecomunicações de suporte à exploração do serviço utilizem exclusivamente meios
confinados e/ou equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita. Em 2018 foram
habilitadas 2.587 prestadoras do SCM dispensadas de autorização, o que eleva para 12.202
o número de empresas habilitadas a explorar
o serviço de banda larga fixa, com incremento
superior a 27% em comparação a 2017.
Outro destaque do ano refere-se à edição
do Ato nº 10.371, de 28/12/2018, cujo objetivo foi delimitar espacialmente as Ofertas de
Referência de Produto de Atacado (Orpa) de
Interconexão e de Transporte de Dados em
Alta Capacidade.
Nesse cenário, no qual se observou falha no
Mercado Relevante, diagnosticou-se que o
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incentivo proposto no Plano Geral de Metas
de Competição visa à geração de estímulo à
conectividade de provedores aos Pontos de
Troca de Tráfego (PTT) que não detêm Poder
de Mercado Significativo (PMS).
Assim, mitigam-se possíveis distorções na
oferta de varejo relacionada, contribuindo
para a promoção da concorrência no mercado local de SCM. Buscou-se, a partir daí, uma
forma gradativa de implantação do processo
pela Anatel, permitindo que, anualmente, novos PTT não só tomem ciência da possibilidade
de utilização das Orpas, mas também contem
com elas em seus planos de negócio, gerando
uma perspectiva mais robusta de geração de
infraestrutura de telecomunicações do País.
Com isso, mais uma das finalidades do PGMC
é concretizada: o incentivo à conectividade
aos PTT, o que estimulará a competição e,
sobretudo, reduzirá os custos relacionados
aos meios de transporte dos dados utilizados
pelos provedores de acesso à internet.

Este objetivo estratégico destina-se a identificar e aprimorar as necessidades e os parâmetros de qualidade dos consumidores, à
luz das principais exigências relacionadas à
evolução do setor de telecomunicações, seja
pela quantificação ou pela qualificação da
demanda e seus impactos sobre as tendências mercadológicas, bem como aprimorar o
relacionamento entre prestadores e consumidores, notadamente no tocante à resolução
de conflitos das relações de consumo.

Diretrizes Táticas aprovadas pela Portaria nº
722/2017. As demais ações referem-se a outros temas de fiscalização: Outorga (25,4%),
Tributário (16,5%) e Diversos (4,9%). A Anatel
realizou 96,9% das 6.056 ações previstas para
o exercício.
O gráfico abaixo aponta a distribuição de
ações e horas de fiscalização realizadas vinculadas, ou não, às Diretrizes Táticas, bem
como o desempenho das ações em relação
ao previsto.

O alcance do objetivo estratégico foi estabelecido pelo Conselho Diretor ao fixar a seguinte diretriz tática:
• DIRETRIZ 2: Promover ações regulatórias
orientadas à proteção do consumidor e
melhorias das relações de consumo, especialmente nas questões ligadas à oferta
de serviços e ao relacionamento com os
prestadores

4.4.2 Principais projetos e iniciativas
a. Realizar ações de fiscalização em benefício
direto à sociedade
Ao longo de 2018, a Agência realizou 5,9 mil
ações de fiscalização, que demandaram 287,4
mil horas de trabalho. Do total, 3,1 mil ações
(53,2%) focaram os temas priorizados no planejamento tático, com estrito alinhamento às

Figura 27 - Distribuição de ações e horas de fiscalização
vinculadas ou não às Diretrizes Táticas

Além disso, houve o tratamento de denúncias
classificadas como de risco à vida, que são
os casos de interferências em sistemas de
comunicação do controle de tráfego aéreo. A
Agência monitora o espectro nas áreas próximas aos aeroportos mais movimentados do
País. Atualmente, 34 aeroportos são cobertos
pelos equipamentos de monitoramento da
Anatel, o que corresponde a uma cobertura
de 89% dos voos.
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b. Certificar e homologar produtos
No ano de 2018, foram aprovados 7.988 requerimentos de homologação inicial de produtos
de telecomunicações e foram homologadas
8.499 solicitações de manutenção ou demais
alterações de informações nos certificados/
declarações de conformidade.
A área de certificação de produtos, em parceria com a Superintendência de Fiscalização,
também atuou no combate à pirataria, tanto sob o aspecto estratégico, da fiscalização
de produtos não homologados, quanto sob
o aspecto de comunicação e conscientização da população sobre a importância da
certificação.
Nesse sentido, foi executado o plano de combate aos produtos não homologados, com o
objetivo de garantir aos usuários de produtos
de telecomunicações padrões mínimos de
segurança e qualidade. Foram realizadas 225
ações de fiscalização focadas nos principais
atores da cadeia de importação e comercialização de produtos e equipamentos. Foram
retirados de comercialização mais de 53 mil
equipamentos e 34 quilômetros de cabos.
A Anatel também se engajou nos estudos
dirigidos pelo Ministério do Meio Ambiente
voltados à normatização para utilização de
materiais não agressivos ao ambiente na industrialização de equipamentos de telecomunicações, no Grupo de Trabalho para criação
da RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances) brasileira.
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c. Acompanhar processos de ressarcimento
aos usuários
O acompanhamento das obrigações envolveu
um alinhamento em torno do procedimento e
revisão dos cálculos apresentados pelas operadoras de maneira a identificar os valores
incontroversos que já poderiam ser objeto de
efetivo depósito. A negociação com algumas
prestadoras terminou o ano em fase avançada, de modo que se espera que o efetivo
ressarcimento ou depósito dos valores de
ressarcimento apurados ao Fundo de Direitos
Difusos (FDD) já a partir de 2019.
d. Acompanhar o uso de serviços de telecomunicações em desastres, situações de
emergência e estado de calamidade pública
Essa ação tem o propósito de colocar à disposição dos órgãos de Defesa Civil a capilaridade, rapidez e efetividade dos serviços de
comunicações para transmitir mensagens de
emergência e de orientação à população em
caso de risco de ocorrência de desastres naturais. Atualmente, são mais de cinco milhões de
terminais cadastrados na solução de SMS e já
foram emitidos mais de 378 mil alertas no País.
e. Apurar descumprimento de obrigações
O
Procedimento
para
Apuração
de
Descumprimento de Obrigações (Pado) destina-se a averiguar o descumprimento de disposições estabelecidas em lei, regulamentos
e contratos, bem como em ato administrativo
de efeitos concretos que envolva matéria de
competência da Agência. É instaurado de
ofício ou por requerimento de terceiros, mediante reclamação ou denúncia.

Ao longo de 2018, foram instaurados 2.230
processos sancionadores e foram encerrados
2.813 processos. Os descumprimentos apurados foram transgressões das seguintes obrigações legais, regulamentares e contratuais:
• normas sobre a comunicação de alterações societárias de empresas prestadoras
de serviços de telecomunicações;
• normas protetivas aos direitos dos usuários;
• normas sobre qualidade;
• normas sobre interconexão de redes de
telecomunicações;
• normas sobre compromisso de abrangência;
• infrações técnicas de telecomunicações e
de radiodifusão;
• óbices à fiscalização;
• uso não autorizado de radiofrequência;
• uso de produtos não certificados/homologados; e
• exploração de serviço de telecomunicações
sem autorização.
Ainda nesse contexto, ressalta-se o atendimento à determinação do TCU contida no
Acórdão nº 184/2018, abaixo transcrita:
Item 9.4 - determinar à Anatel que informe
a este Tribunal no seu relatório de gestão e/ou prestação de contas relativas ao
exercício de 2018, os resultados do procedimento administrativo instaurado para
apuração dos descumprimentos verificados no processo 53500.023907/2012-14,
nos termos decididos na Reunião 835, de
5/10/2017, tendo por fundamento o Voto
29/2017/SEI/IF.

Sobre o assunto, cumpre informar que, por
determinação do Conselho Diretor da Anatel,
no Despacho Ordinatório de 17 de outubro
de 2017 (SEI nº 2003859), foi instaurado o
Pado nº 53500.001727/2018-77, com vistas
a apurar o descumprimento do prazo para
entrada em operação, por parte da Echostar
45 Telecomunicações, referente ao Direito de
Exploração de Satélite Brasileiro, na posição
orbital 45º W. O processo teve curso regular,
tendo sido apresentadas as alegações finais
em 20 de agosto de 2018. Encerrada a fase
instrutória, o processo aguarda decisão de
primeira instância.
f. Realizar controle preventivo
Foram selecionados, em 2018, cinco temas
para serem objeto de procedimentos de fiscalização regulatória, ou seja, de acompanhamento e controle preventivo:
• Tratamento de reclamações, em decorrência de elevado nível de taxas de reabertura
de reclamações registradas na Anatel;
• Serviços adicionais, em razão da contratação
e cobrança de serviços adicionais à revelia do
consumidor de Serviço Móvel Pessoal;
• Espaço reservado na internet, em função
da identificação de indisponibilidade das
informações obrigatórias no espaço reservado na Internet;
• Cancelamento, tema selecionado em razão de dificuldades no registro de pedido
de cancelamento de serviço ou cancelamento de serviço não realizado; e
• Transparência na oferta e contratação,
ante as falhas de informação na oferta e
contratação de serviços e nas alterações
de planos e pacotes.
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Apesar de não haver indicadores de desempenho específicos para cada processo de controle
preventivo no Plano Tático (Operacional) da Anatel, é possível demonstrar resultados alcançados
para os temas concluídos ou em estágios mais avançados de andamento.
No que concerne à taxa de reabertura das reclamações por consumidores, estima-se que aproximadamente 99 mil reclamações deixaram de ser reabertas, em função de uma melhoria na qualidade do tratamento por parte das prestadoras às reclamações registradas na Anatel.

Como resultado da atuação responsiva da Anatel junto às principais prestadoras de SMP, foi possível verificar uma quebra na tendência de aumento no número de reclamações relacionadas ao
tema, claramente percebida no gráfico abaixo, onde consta uma evolução de 7,5 mil reclamações
mensais ao final de 2016 para menos de 2,5 mil ao final de 2018.
Trata-se de uma redução na ordem de 65% no número de reclamações mensais ao longo da instrução dos procedimentos.
Estima-se que 70 mil (A1) a 130 mil (A1+A2) reclamações deixaram de serem registradas na Anatel
quando comparada a situação de dezembro de 2016 com a efetivada ao longo dos anos de 2017 e 2018.
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Figura 28 - Taxa de Reabertura de Reclamações
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Figura 29 - Evolução das Reclamações de Serviços Adicionais
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Por meio da interação contínua com as prestadoras de serviços de telecomunicações participantes (Claro, Nextel, Oi, Sky, Tim e Vivo) e do acompanhamento de suas respectivas entregas, foi
possível reduzir significativamente as falhas informacionais identificadas no Espaço Reservado,
proporcionando uma melhor experiência para os usuários na utilização deste canal de atendimento. O gráfico abaixo compara as situações dos itens de verificação de antes do projeto com o
resultado final após a atuação da Anatel no Processo de Fiscalização Regulatória.
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Figura 30 - Processo de Fiscalização Regulatória - situação dos 416 Itens de verificação

g. Realizar o diagnóstico das relações de consumo: Pesquisa de Aferição da Satisfação e da
Qualidade Percebida dos Usuários de Serviços de Telecomunicações de 2017 (publicada em 2018)
A aferição da satisfação e da qualidade percebida pelos usuários de serviços de telecomunicações foi estabelecida por meio da Resolução nº 654/2015. Assim, entre julho e dezembro de 2017,
foram entrevistados aproximadamente 140 mil consumidores de serviços de telecomunicações
em todo o País para a Pesquisa de Aferição da Satisfação e da Qualidade Percebida dos Usuários
de Serviços de Telecomunicações de 2017, como detalhado na tabela a seguir:

Universo pesquisado
Unidades da Federação

Prestadoras

Entrevistas realizadas

Banda larga

27

9

22.742

Telefonia fixa

27

6

21.801

Telefonia móvel pós-paga

27

7

31.467

Telefonia móvel pré-paga

27

6

30.666

TV por Assinatura

27

8

32.420

Total
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1. satisfação geral;
2. canais de atendimento – telefônico, internet,
loja (qualidade de atendimento em cada canal);

Tabela 4 - Qualidade Percebida: Universo pesquisado

Serviço

A amostra contempla pessoas físicas e empresas com pelo menos 50 mil acessos em
todo o País e, no mínimo, 10 mil acessos por
Unidade da Federação. As entrevistas buscaram avaliar oito conjuntos de indicadores:

139.096

3. atendimento telefônico (tempo de espera,
necessidade de repetir a demanda, capacidade de informação);
4. oferta e contratação (clareza e cumprimento
do prometido nos planos);
5. funcionamento (na voz, qualidade das ligações e capacidade de fazer e receber ligações; nos dados, disponibilidade, quedas na
conexão e velocidade; na TV por assinatura,
disponibilidade e qualidade na imagem);

6. cobrança/recarga (de acordo com o contratado/utilizado, clareza da conta/consumo,
opções de valor de recarga);
7. reparo e instalação (tempo de espera, cumprimento do prazo, qualidade da instalação
ou do reparo); e
8. capacidade de resolução (cobrança/créditos
de recarga, problemas nas ligações, problemas
3G/4G, alteração de plano, cancelamento).

A pesquisa de 2017 foi a terceira realizada
com a metodologia aprovada pela Resolução
nº 654/2015. Tal composição possibilitou ganhos importantes de comparabilidade dos
dados, permitindo que a Anatel possua parâmetros para melhor avaliar a evolução da satisfação geral e da qualidade percebida pelos
usuários dos serviços.
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4.4.3 Principais resultados e desafios
A quantidade de atendimentos ao consumidor realizados pela Anatel segue em queda proporcionalmente ao número de acessos nos serviços de telefonia fixa e móvel, banda larga fixa e TV
por assinatura, conforme série histórica apresentada no gráfico a seguir. Assim, enquanto em
dezembro de 2017 o índice de atendimentos por mil acessos era de 1,32, em dezembro de 2018 foi
de 1,20, ou seja, 9% menor.
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Em relação à maior satisfação do consumidor
quanto ao serviço contratado, já se observava, na Pesquisa de Satisfação e Qualidade
Percebida divulgada no ano passado (referente a 2017), variações positivas e consistentes
em diversos indicadores, quando comparados aos da edição do ano anterior. A telefonia
móvel pós-paga foi a melhor avaliada em termos de satisfação geral, no lugar do serviço
de TV por assinatura, que antes ocupava essa
posição. Em relação à pesquisa de 2018, cujos
resultados serão publicados em 2019, dados
preliminares apontam a melhoria significativa em todos os indicadores consolidados de
cada serviço. A exceção é o funcionamento
da TV por assinatura, que permanece estável.
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Figura 31 - Reclamações e Atendimento por mil acessos

O número total de reclamações também caiu,
com 2,9 milhões de reclamações registradas.
Esse número representa uma queda de 13,6%
quando comparado a 2017.
Na banda larga fixa, a qualidade na prestação
do serviço é o motivo mais citado entre as reclamações. Nos demais serviços, a razão mais
recorrente é a cobrança. A título de comparação, o número de reclamações registradas sobre serviços de telecomunicações em
Procons também apresentou queda.
A diminuição das reclamações referentes a
serviços de telecomunicações pode ser explicada, pelo menos em parte, por ações implementadas pela Agência para corrigir problemas específicos e por uma maior satisfação do
usuário em relação aos serviços contratados.
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No primeiro caso, cite-se como exemplo o processo de fiscalização regulatória dos serviços
de valor adicionado (SVA). A partir de uma
análise das reclamações recebidas em 2017,
foi diagnosticado o aumento das ocorrências
de contratação à revelia desses serviços.
Prontamente, desde o início de 2018, dirigentes da Agência cobraram publicamente providências das prestadoras de serviços de telecomunicações e, em paralelo, foi iniciado o
processo de fiscalização regulatória. Os quatro maiores grupos de empresas se comprometeram com planos de objetivos concretos
e iniciaram a implementação de medidas corretivas. Observou-se, como consequência, a
queda no número de reclamações sobre esse
tema. O processo de fiscalização regulatória
ainda está em curso.

Telefonia ﬁxa

Telefonia móvel
pós-paga

Telefonia móvel
pré-paga
2015

2016

Banda larga ﬁxa

TV por Assinatura

2017

Figura 32 - Satisfação Geral por Serviço (média Brasil)

Na comparação com 2016, a satisfação geral
da telefonia móvel teve ligeiro aumento: no
pós-pago, a variação foi de 1,9%; no pré-pago,
0,7%. Nos demais serviços, as notas diminuíram.
A maior queda, como mostra o gráfico abaixo,
ocorreu na TV por assinatura: redução de 1%.
Os resultados da pesquisa33 – que incluem
avaliação por empresa e por Unidade da
Federação – estão disponíveis para consulta e
download no portal da Anatel na internet e no
portal de dados abertos do Governo Federal.
33 http://www.anatel.gov.br/consumidor/component/content/article/98-servicossocial/779-anatel-divulga-pesquisa-sobre-satisfacao-e-qualidade-percebida-pelosconsumidores-dos-servicos-de-telecomunicacoes-em-2017

4.5 Objetivo de Resultado –
Promover a disseminação de dados
e informações setoriais
4.5.1 Visão geral e prioridades
Este objetivo estratégico destina-se a elevar
os esforços de coleta, consolidação, análise e
divulgação de dados sobre as empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, de
modo a viabilizar o acompanhamento do comportamento do mercado, inibir a existência de
abuso nas relações de consumo e a ocorrência
de infrações normativas e dar a devida publicidade aos resultados regulatórios da Anatel
para, desse modo, retroalimentar a melhoria
de seus processos e assegurar a formação de
uma sociedade crítica e conectada.
O alcance do objetivo estratégico de promover a disseminação de dados e informações setoriais foi endereçado pelo Conselho
Diretor ao fixar a seguinte diretriz tática:
• DIRETRIZ 9: Aprimorar a gestão da informação, do conhecimento e de riscos

4.5.2 Principais projetos e
iniciativas
a. Executar o projeto estratégico de implementar o macroprocesso “Gerir Informação
e Conhecimento”
Essa iniciativa está associada à diretriz relativa ao aumento da eficiência, eficácia e efetividade nos processos, e reavaliação do nível
de burocracia dos processos e à diretriz de
aprimoramento da gestão da informação, do
conhecimento e de riscos.
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O projeto tem como objetivo promover o
acompanhamento e controle da implantação do macroprocesso “Gerir Informação e
Conhecimento” conforme cadeia de valor proposta com a participação das áreas de negócio da Anatel, bem como identificar eventuais
processos não mapeados ou necessidades de
ajustes nos fluxos propostos. Durante o exercício, a Agência mapeou os subprocessos associados a esse processo, conforme lista a seguir:
1. Realizar Pré-Coleta de Dados
2. Receber e Avaliar Qualidade dos Dados
3. Modelar e Estruturar Dados
4. Tratar e Carregar Dados
5. Acessar Dados
6. Gerir Portal de Business Intelligence (BI)
7. Gerir a Publicação de Dados Abertos

• Necessidade de uniformização e garantia de
qualidades das coletas de dados setoriais;
• Regras de qualidades de dados setoriais
desconhecidas ou não documentadas;
• Baixo conhecimento da Anatel de suas soluções disponíveis para análise de dados e BI;
• Relatórios (dashboards) pulverizados em
soluções descontinuadas ou não institucionais; e
• Baixo conhecimento das áreas gestoras
sobre aplicação das boas práticas de gestão de dados.
Com isso, espera-se obter os seguintes benefícios futuros:
• Estruturação do BI de forma a permitir a
utilização de dados setoriais no processo
de tomada de decisão;
• As decisões da Agência serem suportadas por dados setoriais;

Assim, em 2018 foi cumprido o cronograma
previsto para o período e o próximo passo
será a formalização do macroprocesso “Gerir
Informação e Conhecimento” pela Agência.

• Ampliação da disponibilização de dados
setoriais internamente e externamente;

b. Executar o projeto Data & Analytics

• Disseminação do conhecimento das soluções disponíveis para análise de dados
setoriais e BI na Agência; e

O projeto, iniciado em julho de 2018, tem como
objetivo fomentar o uso das soluções e as melhores práticas de Analytics e Business Intelligence
(BI), por meio de uma melhor gestão das soluções, da disponibilização e das publicações de
dados setoriais. Analytics refere-se à utilização
de dados, análises e raciocínio sistemático para
auxiliar o processo de tomada de decisão.
Nesse contexto, o projeto propõe solucionar
problemas como:
• Baixa disponibilidade dos dados setoriais
para análise;
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• Estruturação da coleta de dados setoriais com atendimento de requisitos de
qualidade;

• Implantação e disseminação das boas
práticas de gestão de dados junto às áreas gestoras.
•
O projeto traz como linha mestra o fomento
do uso de Business Intelligence e Analytics e
suas ferramentas, contemplando a coleta dos
dados com aplicação de regras de qualidade
e a publicação de relatórios internos e públicos alimentados por bancos de dados corporativos governados. Ele está em sintonia com

o planejamento estratégico (PEI/PO - PG6
– Fortalecimento Institucional e PEI/PO - PG7
– Inteligência Regulatória e Dados Setoriais)
e com o Plano Diretor de Tecnologia da
Informação e Comunicação (PDTIC) 2017-2019.
Além disso, alinha-se aos objetivos estratégicos de promover a disseminação de dados
e informações setoriais, aprimorar a transparência e a participação social e intensificar e
aprimorar o uso de tecnologia de informações na regulação.
A Anatel espera fomentar o uso das soluções
e as melhores práticas de Analytics e Business
Intelligence até o segundo semestre de 2019.
Dessa forma, a Agência pretende aprimorar
a disponibilização de dados e informações
setoriais em seu portal na internet por meio
de ferramenta de BI com o uso de relatórios
dinâmicos que permitirão à sociedade acompanhar os principais dados do setor, podendo interagir com a ferramenta por meio de
filtros em dimensões variadas, inclusive com
a possibilidade de ter acesso à base integral
dos dados que serviram de suporte para os
relatórios divulgados.
c. Acompanhar a execução do Plano de
Dados Abertos
A Agência, por meio da Portaria nº 801, de
11/7/2016, aprovou o primeiro Plano de Dados
Abertos (PDA) da Anatel, em sintonia com a
Política de Dados Abertos do Poder Executivo
Federal (Decreto nº 8.777/2016) e com o objetivo estratégico de promoção da disseminação de dados e informações setoriais.
O PDA vigorou pelo período de dois anos e
resultou na divulgação de 28 bases de dados

das 31 previstas no Plano de Ação, cumprindo
90,32% das publicações previstas. Essas bases estão disponíveis para consulta no Portal
Brasileiro de Dados Abertos.
Algumas bases de dados não chegaram a ser
publicadas devido à regulamentação associada não ter sido aprovada no período de vigência do PDA ou porque os dados não possuíam a qualidade mínima entendida como
necessária para divulgação. Essa avaliação
quanto à qualidade dos dados ocorreu no âmbito dos trabalhos da Comissão de Gestão de
Dados da Anatel e em sintonia com a Política
de Gestão de Dados da Agência.
Entre as principais dificuldades identificadas
no processo de divulgação dos dados em formato aberto, destaca-se o esforço necessário
para a automatização do processo de extração e publicação dos dados. Isso acontece
devido a alguns dados não estarem na base
de dados corporativa da Anatel.
Durante o exercício de 2018, a Agência recebeu um total de 44 demandas da população, por meio do Sistema de Ouvidorias do
Poder Executivo Federal (e-OUV), relativos
aos dados divulgados pela Agência no Portal
Brasileiro de Dados Abertos. Todas as demandas foram tratadas e respondidas.
Em novembro de 2018, a Agência aprovou, por
meio da Portaria nº 1838/2018, o Plano de Dados
Abertos da Anatel que vigorará pelos próximos
dois anos (2019-2020). O Plano prevê a publicação de mais 53 bases de dados em formato
aberto no Portal Brasileiro de Dados Abertos.
Entretanto, apesar desta previsão, a maioria
das bases de dados já se encontra em transparência ativa no portal da Agência na internet e
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podem ser consultadas pela sociedade.
d. Promover ações para cumprir os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável
A Agenda 2030 das Nações Unidas e os Obje
tivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
foram adotados em 2015 com a finalidade de
apro
fundar os avanços de desenvolvimento
promovidos pelos Objetivos do Milênio (ODM).
Essa Agenda traz 17 objetivos, 16 temáticos e um
sobre meios de implementação, bem como um
total de 169 metas que contemplam de forma
integrada as três dimensões do desenvolvimento sustentável - ambiental, social e econômica -,

e um conjunto de 231 indicadores globais.
Em 2016 foi criada a Comissão Nacional para
os ODS (Decreto Presidencial nº 8.892), uma
instância consultiva e paritária, que conta
com a participação de representantes dos
três níveis de governo e da sociedade civil. O
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) é um dos órgãos de assessoramento
técnico permanente da Comissão.
Entre esses 231 indicadores citados, dois são
acompanhados periodicamente pela Anatel e
reportados ao IBGE. São eles:
• Número de assinantes de banda larga fixa
por 100 habitantes, por faixa de velocidade de acesso; e
• Proporção da população coberta por rede
móvel, por tecnologia.
O IBGE, no trabalho de assessoramento da
Comissão Nacional para os ODS, construiu
Plataforma Digital que permite o acompanhamento dos indicadores brasileiros. Nesse
sentido, os dados fornecidos periodicamente pela Agência contribuem para esse
acompanhamento.
e. Enviar dados e informações às agências
multilaterais do setor de telecomunicações
no plano internacional bem como a outros
órgãos governamentais

Figura 33 - Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS)
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Durante o exercício de 2018, a Agência encaminhou dados e informações setoriais para
diversos organismos nacionais e internacionais, cabendo destacar a União Internacional
de Telecomunicações (UIT), a Associação
de Reguladores de Comunicações e Teleco
municações da Comunidade dos Países de

Língua Portuguesa (Arctel/CPLP), o Fórum
Latino Americano de Entes Reguladores de
Telecomunicações (Regulatel), o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e
a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e
Eletrônica (Abinee).
Sobre os dados e informações a órgãos internacionais, destacam-se os decorrentes de:
• Questionário Mundial 2018 sobre Indicadores de Telecomunicações e TIC, da UIT;
• Questionário 2018 relativo à Cesta de Preços de TIC, da UIT;
• Pesquisa 2018 sobre Políticas Tarifárias,
da UIT; e
• Questionário 2018 sobre Serviços de Comunicações Eletrônicas da Arctel/CPLP.
As respostas aos questionários da UIT subsidiam o Relatório Measuring the Information
Society (MIS), publicado anualmente durante
o Simpósio Mundial de Indicadores. Em 2018,
mostrou que o Brasil está entre os dez maiores mercados de banda larga e telefonia no
mundo, quinto lugar em telefonia móvel e
sexto em banda larga fixa. Entretanto, a carga tributária destes serviços no Brasil é muito
maior que a média mundial.
Quanto aos dados e informações a órgãos
nacionais, destacam-se os encaminhados
ao IBGE para compor o relatório “Brasil em
Números” e o “Sumário de Tecnologia de
Informação e Comunicação dos Países que
compõem os BRICS” (Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul), que são disponibilizados em nível nacional e internacional.
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f. Acompanhar e divulgar a execução da
Agenda Regulatória 2017-2018

regulatórias, que totalizam 66 iniciativas
regulamentares.

Até julho de 2018, a Agenda Regulatória
reunia uma lista de temas formalizados por
meio de 61 iniciativas que se desdobram em
65 proposições normativas – envolvendo revogações, alterações e aprovações de novos
regulamentos e normas –, consultas à sociedade e estudos de impacto regulatório. Em
agosto, por meio da Portaria nº 1.453/2018,
foi incluída uma nova iniciativa, passando a
Agenda Regulatória a contar com 62 ações

O nível de execução da Agenda Regulatória,
ao final de 2018, foi de 89,6%. Este percentual considera todas as metas constantes
na Agenda para os anos de 2017 e 2018. Ao
longo do 4º trimestre, foram executadas também fases previstas para semestres anteriores (atrasadas) ou posteriores (adiantadas).
A tabela a seguir aponta a evolução dos indicadores da Agenda Regulatória 2017-2018:

Tabela 5 - Indicadores da Agenda Regulatória

Até 2º Tri

Previsão
2017-2018
(atualizada)

Até 3º Tri

Até 4º Tri

13

18

35

22

35

23

11

13

26

18

29

37

17

19

37

27

34

32,2

13,8

17,3

22,7

33,5

-

42,9%

53,7%

67,2%

89,6%

Execução

Fases / Peso

Previsão
2017-2018

Até 1º Tri

Relatório de AIR

33

Consulta Pública
Aprovação final
Peso

(AIR*0,5+CP*0,2+AF*0,3)

Percentual de execução

Sobre os normativos aprovados no biênio
2017-2018 que contribuem para o atingimento dos objetivos das diretrizes estratégicas,
destacam-se:
• Gestão de espectro e spectrum cap (Resolução nº 703/2018), que reavaliou e
modernizou a sistemática de distribuição do espectro de radiofrequências,
recurso escasso, entre os diversos grupos econômicos atuantes do setor de
telecomunicações;
• Interconexão (Resolução nº 693/2018),
que atualizou a regulamentação para in-
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33,8
-

Execução

cluir aspectos relacionados à interconexão
para troca de dados (e não apenas voz,
como a regulamentação anterior), entre
outras melhorias relacionadas a fraudes e
questões de não pagamento;
• Plano Geral de Metas de Competição –
PGMC (Resolução nº 694/2018 e Resolução nº 704/2018), que atualizou os mercados de atacados, os detentores de poder
significativo nestes mercados e as medidas assimétricas a eles aplicáveis, além de
redefinir o conceito de prestador de pequeno porte aplicável no restante da regulamentação da Agência;

• Isenção de outorgas para operações SCM
e SLM sob determinadas condições e regulamentação sobre radiação restrita
(Resolução nº 680/2017);
• Compartilhamento de infraestrutura entre
prestadoras de serviços de telecomunicações (Resolução nº 683/2017), visando operacionalizar os ditames das Leis nº
11.934/2009 e nº 13.116/2015;
• Criação do Comitê de Prestadores de Pequeno Porte (Resolução nº 698/2018);
• Cobrança de Preço Público pelo Direito de
Uso de Radiofrequências – PPDUR (Resolução nº 695/2018), atualizando as regras
para cálculo de tais valores, atrelando-os
essencialmente aos custos administrativos envolvidos, além de melhorar o ambiente regulatório para o estabelecimento de compromissos de expansão de rede
em troca do pagamento de tais valores;
• Cobrança de Preço Público pelo Direito de
Exploração de Serviços de Telecomunicações e pelo Direito de Exploração de Satélite – PPDESS (Resolução nº 702/2018),
em linha semelhante à regulamentação
anterior;
• Exposição humana a campos eletromagnéticos de radiofrequências (Resolução
nº 700/2018), atualizando a regulamentação afeta ao tema, nos termos da Lei nº
11.934/2009;
• Atualização da regulamentação sobre
Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC
ou WACC) aplicável ao setor de telecomunicações (Resolução nº 706/2018);
• Atualização da regulamentação sobre Fator X aplicável ao cálculo dos reajustes tarifários da telefonia fixa prestada em regime
de concessão (Resolução nº 684/2017).
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4.5.3 Principais resultados e
desafios

Em que pese não terem sido definidos formalmente os indicadores para medir o desempenho institucional quanto ao atingimento deste objetivo, considerando o conjunto
de iniciativas elencadas neste tópico percebe-se que a atuação da Anatel tem evoluído
no sentido de amplamente divulgar dados e
informações a respeito do desempenho do
setor de telecomunicações. Essa evolução
reflete positivamente no esforço interno de
organização e sistematização de soluções
que visem garantir a qualidade, a integridade
e a transparência necessárias para auxiliar a
tomada de decisões estratégicas da Agência
e para a orientação de agentes de mercado e
da própria sociedade.
Entre as iniciativas, entende-se que a Agenda
Regulatória provê a máxima transparência às
atividades regulatórias exercidas pela Anatel,
além de permitir um melhor direcionamento
dos trabalhos internos com vistas a resultados externos, facilitando o planejamento, a
coordenação e o controle das diversas ações
necessárias à efetivação de cada um de seus
itens e à obtenção dos resultados.
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de Redes de Telecomunicações (Pert) e o
Plano Geral de Metas de Competição (PGMC),
cujos arranjos de informações proporcionam
os subsídios necessários para a orientação
da regulação realizada pela própria Anatel
e para a formulação de políticas públicas de
telecomunicações e de estudos e pesquisas
aplicadas, bem como para direcionamento
dos investimentos por parte dos agentes de
mercado, com vistas a assegurar o pleno desenvolvimento do setor.
O Pert tem o propósito de identificar a infraestrutura capaz de atender às demandas em
cada região do Brasil, para permitir a adoção
de ações efetivas de qualidade, de ampliação
do acesso, de disponibilização de espectro, de
estímulo à competição, dentre outras. Além
disso, visa a demonstrar quais são as lacunas
nas redes de transporte e de acesso em todo
o País, apresentar os projetos de investimentos
capazes de suprir as deficiências identificadas
no diagnóstico e apresentar as possíveis fontes de financiamentos a serem utilizados pelo
Poder Público para a execução de tais projetos.

A Agenda Regulatória para o biênio 20192020 é integralmente alinhada ao Plano
Estratégico da Anatel, em especial aos objetivos estratégicos de resultados previstos.
Após consulta pública, a Agenda foi aprovada
em março de 2019, contendo 48 iniciativas.

Para endereçar tais desafios, o Pert propõe
sete projetos relacionados à construção de
redes de fibra ótica em municípios ainda desatendidos, expansão do serviço móvel 3G
e 4G em localidades, sedes de municípios
e rodovias, expansão das redes urbanas de
suporte à banda larga fixa e implantação de
redes públicas essenciais para atendimento
de órgãos públicos.

Destaca-se, também, o papel de outros dois
instrumentos de gestão e planejamento setorial, elaborados pela Agência: Plano Estrutural

Em 2018, é imperioso apontar que o diagnóstico detalhado das redes de telecomunicações, mesmo em elaboração, serviu de

subsídio, por exemplo, para a elaboração da
Estratégia Brasileira de Transformação Digital
E-Digital e para o Plano Geral de Metas para
a Universalização (PGMU), ambos realizados pelo Ministério de Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC).
Também com o objetivo de propiciar um ambiente favorável para o desenvolvimento das
telecomunicações e, consequentemente, promover a ampliação do acesso aos serviços
de banda larga, a Anatel aprovou a criação
do Comitê de Prestadoras de Pequeno Porte
(CPPP) que facilitará o diálogo com essas
empresas, responsáveis por um quarto dos
acessos de banda larga fixa do País.
Por fim, cabe destaque à aprovação do novo
PGMU, por meio do Decreto nº 9.619, de 20 de
dezembro de 2018, que muda o foco da política de universalização do serviço prestado
em regime público (telefonia fixa) da obrigação de disponibilização de telefones públicos
(orelhões), para a ampliação da cobertura móvel, com tecnologia 4G, para localidades onde
esta infraestrutura ainda não está disponível.
Até o ano de 2023, devem ser atendidas 1.471
localidades com a infraestrutura necessária
para atendimento com banda larga móvel.
Diante do exposto, constata-se que os próximos anos trazem inúmeras oportunidades e
desafios regulatórios, os quais deverão pautar as futuras ações da Agência na condução
de um setor de telecomunicações vibrante e
harmonizado, que será o pilar econômico, social e cultural para a construção de um Brasil
moderno e justo.

112

pela Agência; a gestão e o desenvolvimento
de talentos; a administração de pessoal; a
gestão de recursos de infraestrutura; o gerenciamento das contratações de bens e serviços; e a administração de contratos.
Os processos de gestão e suporte, tais como
gestão orçamentária e financeira, aquisição
de bens e serviços, administração de bens
móveis e imóveis, são realizados de forma
descentralizada pelas 26 unidades administrativas nos estados brasileiros, de acordo
com a Portaria nº 323/2013.
Historicamente, a Anatel sofreu com os sucessivos contingenciamentos orçamentários
e com a falta de previsibilidade sobre o fluxo
de recursos disponível. Esse cenário limitou o
desenvolvimento de projetos estratégicos, impactou as condições de trabalho dos servidores, afetou a capacitação de servidores e a participação da Anatel em eventos internacionais.

Mensagem da Superintendente de
Administração e Finanças
A Superintendência de Administração e
Finanças (SAF) é um dos órgãos executivos
que compõe a estrutura organizacional da
Anatel, sendo subordinada funcionalmente
ao Conselho Diretor e administrativamente ao
presidente, conforme descrito no Regimento
Interno da Agência, aprovado por meio da
Resolução nº 612/2013.
Dentre as suas competências regimentais,
estão à gestão administrativa, orçamentária,
financeira e contábil da Agência; a arrecadação dos recursos relativos aos fundos geridos
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Nesse cenário, a recomposição do orçamento
para o exercício de 2018, que não foi limitado
por contingenciamento, representou um importante ganho e permitiu o desenvolvimento de projetos que há muito tempo aguardavam disponibilidade orçamentária. Com tais
recursos, a Anatel atuou para materializar
as condições adequadas ao desempenho de
suas diversas atividades.
As principais ações realizadas no ano de
2018 estão alinhadas ao Plano Estratégico
da Anatel 2015-2024, aprovado pela Portaria
nº 174/2015. Destacam-se a seguir as principais iniciativas estabelecidas pelo Plano
Operacional (Tático) 2018, aprovado pela
Portaria nº 722/2017, bem como as ações relacionadas a elas:

• Aprimorar o Orçamento Estratégico - alinhado à diretriz “Fortalecer a autonomia
administrativa e financeira da Anatel” e ao
objetivo estratégico “Assegurar recursos e
fortalecer a gestão orçamentária”. Aqui foi
realizado um aprimoramento da execução
do Plano de Aquisições e Contratações,
por meio da expedição de orientações
para facilitar e padronizar a instauração e
instrução dos processos de aquisição e de
contratação da Anatel, além de terem sido
criadas ferramentas de acompanhamento da execução do orçamento. Com essas
medidas, foram viabilizados importantes
projetos, como a recomposição do parque
tecnológico de equipamentos necessários
à plena execução da atividade fiscalizatória, a modernização e ampliação da infraestrutura de tecnologia da informação, a
celebração de contratos de revitalização,
conservação e manutenção predial, a celebração de Termos de Execução Descentralizada para o desenvolvimento de estudos
do setor de telecomunicação e o Acordo
Básico de Assistência Técnica com a União
Internacional de Telecomunicações (UIT)
para apoio à Anatel na revisão do modelo de telecomunicações e nos desafios da
nova era digital.
• Aprimorar a Gestão da Arrecadação - relaciona-se à diretriz “Fortalecer a autonomia
administrativa e financeira da Anatel” e ao
objetivo estratégico “Assegurar recursos e
fortalecer a gestão orçamentária”. Nessa
iniciativa, temos o projeto de desenvolvimento de um Sistema de Arrecadação e
Cobrança da Agência (Arco), sistema informatizado destinado a apoiar a gestão
da arrecadação de créditos administrados
pela Anatel e que substituirá as soluções
atualmente utilizadas pela Agência.
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• Implementar o projeto-piloto do Programa de Gestão por Desempenho - trata da
diretriz “Reduzir a burocracia e aumentar a eficiência, eficácia e efetividade nos
processos internos” e do objetivo estratégico “Promover a gestão por resultados”. Com isso obteve-se o aumento e o
acompanhamento da produtividade dos
servidores na execução das atividades
da Agência integrantes do projeto-piloto,
normatizado pela Portaria nº 935/2017,
assim como o estabelecimento de metas
e a ampliação da transparência.
• Executar o Plano de Capacitação, um dos
pilares para a execução das iniciativas
estratégicas, possibilitou o desenvolvimento de capacidades e habilidades dos
servidores da Anatel, mantendo-os qualificados para os complexos desafios da
atividade regulatória e dinamicidade do
setor de telecomunicações.
Se, por um lado, o orçamento representou um
importante ganho para a Agência, por outro
lado implicou em um esforço conjunto de todas as áreas para o planejamento e execução
das aquisições e contratações, o que requereu o constante monitoramento da execução
das despesas previstas.
A manutenção do novo patamar de recursos
orçamentários alcançado pela Anatel será tão
importante quanto as realizações de 2018. A
continuidade de projetos iniciados em 2018 e
a idealização de novos projetos serão determinantes para assegurar as condições requeridas ao alcance dos objetivos estratégicos
da Agência.
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No que tange à gestão de pessoas, o desafio
a ser enfrentado é o declínio paulatino e significativo do já defasado quadro de pessoal,
que tem enfrentado decréscimos significativos em virtude de vacâncias e aposentadorias, além do retorno de empregados da
Telebrás. Outro grande desafio é a execução
do Plano de Recuperação da Infraestrutura da
Agência, que prevê a reforma, manutenção e
revitalização dos imóveis da Anatel pelo País,
tudo com o intuito de recuperar sua estrutura
física que foi profundamente impactada pelas restrições orçamentárias enfrentadas nos
últimos anos. Com tal ação será possível garantir a integridade da estrutura, a segurança
e a salubridade dos servidores e usuários, e
também atender as exigências da legislação e
aquelas formuladas pelos órgãos de controle.
Importante destacar que a Anatel conta com
a consultoria e o assessoramento jurídico da
Procuradoria Federal Especializada junto à
Anatel, órgão vinculado à Advocacia-Geral
da União para fins de orientação normativa e
supervisão técnica o que garante a conformidade e o cumprimento das disposições legais.
Finalmente, a confiabilidade das informações
prestadas nesse capítulo encontra-se fundamentada em informações extraídas dos principais sistemas gerenciais da Administração
Pública (Siafi, Siape, Siasg) e sistemas internos.
Brasília, fevereiro de 2019
Isadora Moreira Firmino
Superintendente de Administração e Finanças

V. ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS
DE GESTÃO
5.1 Gestão orçamentária e
financeira
A Lei Orçamentária Anual de 2018 (LOA/2018)
consignou à Anatel uma dotação orçamentária total inicial de R$ 614,2 milhões. Com os
créditos suplementares autorizados, a dotação orçamentária atingiu, no final do ano,
R$ 620,6 milhões.

• Despesas fixadas na LOA/2018:
R$ 614,2 milhões
• Céditos Adicionais:
R$ 6,4 milhões
• Despesas totais autorizadas
em 2018:
R$ 620,6 milhões

Fonte: Siafi
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5.1.1 Execução Orçamentária34

dotação orçamentária autorizada para 2018.
Comparativamente ao exercício de 2017, houve um aumento de 18,6% no valor empenhado
pela Anatel.

O orçamento da Anatel visa a atender as necessidades da sede, em Brasília, e de suas
unidades descentralizadas, localizadas em
todas as capitais do Brasil.

5.1.2 Execução Financeira

Em 2018, o pagamento de obrigações oriundas de empenhos emitidos em anos anteriores
(restos a pagar processados e não processados) totalizou R$ 17,0 milhões. Somados ao
montante de R$ 481,2 milhões, correspondente
às despesas pagas do exercício, a execução financeira total em 2018 foi de R$ 498,3 milhões.

Em 2018, a Anatel teve o valor de dotação
integralmente liberado para empenho e
movimentação. Da dotação autorizada e
liberada, foram empenhados R$ 592,3 milhões, liquidados R$ 507,2 milhões e pagos
R$ 481,2 milhões. Assim, o valor executado
(empenhado/LOA) correspondeu a 95,4% da

Tabela 6 - Execução Financeira - R$

Grupo de
Despesa
Pessoal (a)

Fonte: Siape

2018
LOA

Limite para
Empenhado
Empenho

Liquidado

Inscritos
em RPNP

Pago

401.477.531

388.640.699

387.210.529

1.430.170

362.596.457

ODC (b)

150.833.993

150.833.993

149.492.013

113.044.036

36.447.977

111.725.824

ODC (exceto benefícios)

136.762.805

136.762.805

135.715.565

99.417.165

36.298.400

99.068.484

68.277.195

65.277.195

54.184.354

6.909.874

47.274.479

6.909.874

617.588.719 592.317.066 507.164.439

85.152.627

481.232.156

TOTAL (a+b+c)

620.588.719

Tabela 7 - Despesas com pessoal

Dos R$ 620,6 milhões de dotação, R$ 205 milhões foram para as despesas de custeio (excluí
dos os benefícios) e investimento, distribuídos
da seguinte forma:
Investimentos
68,3
11%
Outras Despesas
Correntes
(Discricionárias)
136,8
22%
Outras Despesas
Correntes
(Benefícios)
14,1
2%

Pessoal
401,5
65%

Elemento de Despesa
11 - Vencimentos e Vantagens
Fixas - pessoal civil

Valor empenhado
R$ 306.795.138,94

R$ 51.711.933,62

01 - Aposent. RPPS, Reser.
Remuner. e Refor.Militar

R$ 13.037.244,36

Outros elementos

R$ 17.096.382,28

5.1.3.2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Benefícios
Assistencias
13,78
9,22%

Fonte: Siape

5.1.3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Do montante de R$ 401,5 milhões destinados
às despesas com o grupo Pessoal e Encargos
Sociais, foram empenhados 96,8% dos recursos - R$ 388,64 milhões - sendo que 82,9%
deste valor foram destinados ao pagamento
de pessoal ativo.

Fonte: Siape

13 - Obrigações Patronais
- op.intra-orçamentárias

Figura 34 - LOA 2018

401.477.531

Investimentos (c)

5.1.3 Alocação Orçamentária

Fiscalização em
Telecomunicações
18,83
12,59%
Relações com os
Usuários de
Serviços de
Telecomunicações
22,96
15,36%

Regulação dos
Seviços de
Telecomunicações
6,55
4,38%

Administração da
Unidade
87,39
58,46%
R$ milhões

Fonte: Siape

Figura 36 - Outras Despesas Correntes

Grupo de
Despesa

2017
LOA

Limite para
Empenhado
Empenho

Liquidado

Inscritos
em RPNP

Pago

Pessoal (a)

394.897.771

394.897.771

390.646.007

389.034.879

1.611.128

389.034.879

ODC (b)

133.639.751

100.508.591

98.445.249

83.885.570

14.559.680

83.637.550

ODC (exceto benefícios)

119.137.781

86.006.621

84.141.757

69.909.321

14.232.435

69.661.301

Investimentos (c)

20.862.219

11.180.326

10.283.981

3.623.295

6.660.686

3.623.295

TOTAL (a+b+c)

549.399.741 506.586.688 499.375.237 476.543.744 22.831.493 476.295.724

Aposentadorias
e pensões civis
da União
R$ 15,09 milhões
3,88%
Contribuição
R$ 51,18 milhões
13,17%

Precatórios
R$ 0,08 milhão
0,02%

Tabela 8 - Outras despesas correntes

Elemento de Despesa
39 - Outros Serviços
de Terceiros - P.J.

Ativos Civis da
União
R$ 322,29
milhões
82,93%
Fonte: Siape

34 Os valores informados nos itens 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 se referem à Unidade Orçamentária 24211.
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Figura 35 - Pessoal e Encargos Sociais

Valor Empenhado
R$ 95.766.127,41

33 - Passagens e Despesa
com Locomoção

R$ 15.505.982,46

40 - Serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicação - P.J.

R$ 11.348.430,36

14 - Diárias - Pessoal Civil

R$ 6.093.256,20

Outras

R$ 20.778.216,29
Fonte: Siape
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A dotação orçamentária da Anatel para as
despesas correntes foi de R$ 150,9 milhões,
dos quais foram empenhados R$ 149,5 milhões. Excluídas as despesas destinadas aos
benefícios assistenciais, de caráter não discricionário, o valor foi de R$ 136,8 milhões.
Da dotação disponível para outras despesas
correntes, 59% foram utilizados na administração da unidade, destinando recursos principalmente para:
• Modernização e ampliação da infraestrutura de tecnologia da informação da Anatel;
• Capacitação dos servidores da Agência,
imprescindível diante do dinamismo do
setor de telecomunicações; e
• Manutenção da sede e das unidades descentralizadas, entre outras.
À conta de administração da unidade também foram celebrados Termos de Execução
Descentralizada (TED) para a elaboração de
reviews de telecomunicações e de políticas
digitais (MCTIC/OCDE) e para a realização de
estudos sobre a regulação apoiada em incentivos (FuB). Também foi celebrado Acordo
de Cooperação com a UIT com o objetivo de
ajudar a dotar o País de um ambiente regulatório propício à transformação digital.
Outros 32% foram alocados diretamente na
atividade finalística da Agência, em assuntos
relacionados às relações com os consumidores (15%), fiscalização (13%) e regulação dos
serviços de telecomunicações (4%).
Para as atividades de relações com os consumidores, tem-se o serviço de call center,
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que é o maior contrato de serviço da Anatel.
Além disso, com o intuito de realizar estudos,
pesquisas e gestão de dados para a análise
de relações de consumo em telecomunicações no Brasil, com foco no comportamento
do consumidor e de operadoras do setor foi
firmado o TED com o Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT).

5.1.3.3 INVESTIMENTOS

Com o incremento na dotação orçamentária e
a liberação total do limite de empenho, para as
despesas de investimentos em 2018 foi possível a realização de importantes projetos para a
Anatel, tendo sido executados R$ 54,2 milhões.

Fiscalização em
Telecomunicações
R$ 12,80 milhões
23,62%
Relações com
Usuários de
Serviços de
Telecomunicações
R$ 0,12 milhão
0,23%

Já na fiscalização, os recursos destinaram-se
às ações de fiscalização, como manutenção
dos equipamentos e à integração entre a sede
e as unidades descentralizadas, a partir de visitas técnicas e reuniões voltadas à melhoria
dos processos, com foco no aprimoramento
da gestão.

Administração da
Unidade
R$ 41,26 milhões
76,15%

Em regulação dos serviços de telecomunicações, os recursos viabilizaram a participação
de servidores em importantes fóruns de telecomunicações, assegurando inclusive a posição do Brasil em organismos internacionais
de telecomunicações e a presença em reuniões de Comissões de Comunicações.

Elemento de Despesa

Valor
Empenhado

39 - Outros Serviços
de Terceiros - P.J.

R$ 149.560,99

Neste contexto, marcado por avanços na disponibilização de recursos para a atuação da
Anatel, que sofreu por sucessivos anos com
as restrições orçamentárias e financeiras,
há que se ressaltar a execução de 99,2% da
dotação de despesas relacionadas ao grupo
Outras Despesas Correntes, excluídos os benefícios assistenciais. Tal resultado foi fruto
das ações empreendidas no aprimoramento
da gestão orçamentária da Agência, em especial quanto ao monitoramento da execução, com constante identificação de sobras e
necessidades de recursos, e ao planejamento
das contratações.

Figura 37 - Investimentos

Fonte: Siape

Tabela 9 - Investimentos

40 - Serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicação - P.J.

R$ 10.641.334,12

51 - Obras e Instalações

R$ 20.918.286,97

52 - Equipamentos e
material permanente

R$ 22.475.171,60
Fonte: Siape

Destaca-se a importância dos investimentos realizados pela Anatel em 2018, que
promoveram importantes melhorias como
a atualização dos equipamentos de TI e de
fiscalização, a consecução de projetos de recomposição da infraestrutura física das unidades da Agência, entre outras.
Para dar suporte à atividade de fiscalização,
foi adquirido conjunto de opcionais e outras
funções para os equipamentos de drive-test
para medição de cobertura, qualidade e
benchmarking de redes do SMP na faixa de
700 MHz.
Na área de tecnologia da informação, foram
contratados diversos projetos previstos no
Plano Diretor de Tecnologia da Informação
e Comunicações (PDTIC), que possibilitarão
a modernização e a ampliação da infraestrutura de tecnologia da informação da Anatel,
como a contratação de ampliação da plataforma Qlik Sense, a atualização do Correio
Eletrônico da Anatel e do pacote Office, incremento da segurança da informação por meio
da aquisição de novos switches e firewall de
aplicação, entre outras.
Investiu-se também na recuperação da infraestrutura da Anatel, com contratações que
visaram melhorias nas condições de trabalho
dos servidores da Agência.
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5.1.4 Gestão de multas aplicadas
em decorrência da atividade de
fiscalização

A Anatel, no período de 1997 a 2018, constituiu
o quantitativo de 63.004 multas, o equivalente,
em termos financeiros a R$ 6.901.491.407,77.
Já o montante arrecadado no período com
as sanções aplicadas e constituídas foi de
R$ 827.749.138,4235.

Entenda melhor
Multas constituídas são aquelas apuradas e
consolidadas por meio de regular processo
administrativo em que não seja mais cabível
qualquer recurso, encontrando-se, assim, superada a fase do contencioso administrativo.
Somente após o trânsito em julgado a sanção
torna-se líquida, certa e exigível e a Anatel
pode adotar as ações de cobrança.

Tabela 10 - Multas Constituídas – 1997-2018

Montante Arrecadado
Integralmente (A)

Financeiro (R$)

Percentual
(Financeiro)

Percentual
(Físico)

Físico

Multas Arrecadadas

821.870.006,84

12%

41.733

66%

Subtotal

821.870.006,84

12%

41.733

66%

Montante Arrecadado
Parcialmente (B)
Suspensas Judicialmente

Financeiro (R$)

Percentual
(Financeiro)

Percentual
(Físico)

Físico

2.692.209,96

0%

9

0%

560.514,76

0%

481

1%

2.336.164,38

0%

1.718

3%

Comunicado (Cadin) Expedido

145.776,23

0%

105

0%

Comunicado (Cadin) em Fase de Notificação

144.466,25

0%

16

0%

5.879.131,58

0%

2.329

4%

Parceladas
Cadin e/ou Dívida Ativa

Subtotal

Montante não Arrecadado (C)
Suspensas Judicialmente
Parceladas
Cadin e/ou Dívida Ativa
Comunicado (Cadin) Expedido
Comunicado (Cadin) em Fase de Notificação
Subtotal

Total (A)+(B)+(C)

Financeiro (R$)

Percentual
(Financeiro)

Físico

Em relação às 18.942 multas ainda não arrecadadas, a Anatel tem adotado as medidas de
cobrança necessárias. Desta forma, a Agência
já inscreveu 84% dessas multas no Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do
Setor Público Federal (Cadin) e/ou em Dívida
Ativa e 5% estão parceladas.

total de multas. Porém, em termos financeiros,
isso equivale a 31% do montante constituído.
A Anatel, por meio da Procuradoria Federal
Especializada (PFE-Anatel), vem atuando na
esfera judicial para, a partir da decisão final,
adotar as medidas de cobrança que porventura
se façam necessárias.

Destacamos que para 1.016 multas foram expedidos os comunicados para os devedores informando que o não pagamento do débito implica
na inclusão do devedor no Cadin, no prazo de
75 dias (art. 2º, § 2º, da Lei nº 10.522/02).

O inadimplemento das obrigações com a
Anatel pode ensejar outras implicações, tais
como: restrição da certidão negativa de débitos e o impedimento no licenciamento de
novas estações. A regularidade fiscal das
prestadoras constitui-se em condição para
participar de licitações, requerer outorgas,
bem como celebrar contratos com a Agência.
Tal requisito se traduz em incentivo à regularização dos débitos das empresas.

Após esse prazo legal, caso não haja o pagamento, a Anatel realiza a inscrição do devedor
no Cadin e encaminha o processo para inscrição em Dívida Ativa e ajuizamento de execução
fiscal36, ressalvados os casos em que o valor do
crédito seja inferior aos limites mínimos37.
Em relação ao quantitativo de multas suspensas judicialmente, este representa 1% do

Tabela 11 - Acompanhamento da arrecadação
de Multas - Arrecadação Efetiva - R$

Percentual
(Físico)
Em milhões

1.984,0

2.163.297.745,14

31%

731

1%

16.140.851,60

0%

884

1%

3.676.009.545,54

53%

15.846

25%

123.952.065,35

2%

1.016

2%

67,8108,1

91,165,4

267,6
76,8

94.342.061,72

1%

465

1%

2008

2009

2010

6.073.742.269,35

6.901.491.407,77

88%

100%

18.942

63.004

Em atendimento às orientações exaradas por
meio de Acórdãos do Tribunal de Contas da
União (Acórdão nº 482/2013 e nº 1.970/2017
- TCU) são apresentadas as tabelas a seguir:

30%

100%

1.156,3

1.027,4
646,9

Multas constituídas

76,2
2011

71,9
2012

Multas arrecadadas

90,0
2013

469,0
138,8
121,3 123,2
11,2
39,0
2014

2015

2016

83,625,6
2017

140,9
2018

Fonte: Multas Constituídas SIGEC; Multas Arrecadadas SIAFE

Figura 38 - Multas Constituídas x Arrecadadas38

Período de
Competência da
Multa Aplicada

Valores efetivamente
arrecadados
Exercícios
2018

2017

2018

32.634.063,02

-

2017

3.475.090,35

5.542.727,91

36.109.153,37

5.542.727,91

Total

Fonte: Sigec
Fonte: Sigec
Notas: O levantamento reflete o histórico das multas em 2/1/2019.
Os montantes integralmente e parcialmente arrecadados correspondem ao valor principal recolhido, sem acréscimo de juros e correção monetária.
O montante ainda não arrecadado corresponde ao saldo devedor principal, desconsiderando os acréscimos monetários.
35 Destaca-se que o montante refere-se apenas às multas devidamente constituídas que foram parcialmente e totalmente arrecadadas
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36 Em algumas Unidades da Federação, a Anatel também já iniciou o encaminhamento de processos para inscrição em Dívida Ativa e realização de protesto extrajudicial.
37 Limites previstos no art. 1º da Portaria STN nº 685/2006 (iguais ou superiores a R$ 1.000,00 para Cadin) e no art. 3º, § 1º da Portaria nº 377/2011/AGU (limite de R$ 500,00 para
Dívida Ativa). Ressalta-se que a Portaria PGF nº 349/2018 alterou o limite para inscrição em Dívida Ativa de multas para R$ 1.000,00.
38 O valor arrecadado refere-se ao montante total recebido no financeiro da Anatel referente a multas, inclusive aquelas não constituídas.

122

Tabela 12 - Acompanhamento da Arrecadação de Multas – Quantidade de Multas
Processo Administrativo (Não Arrecadadas)
Multas Aplicadas

Período de
Competência

Quantidade

Arrecadadas

Canceladas
Administrativamente

Exercícios

Exercícios

2018

2017

2018

2017

Suspensas
Administrativamente

Multas não
inscritas no Cadin

Multas com Risco
de Prescrição Executória

Exercícios

Exercícios

Exercícios

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Validação

Outras

Total das Multas
Exigíveis e
Definitivamente
Constituídas

Demais Situações

Multas Aplicadas por
Período Competência

Exercícios

Exercícios

Exercícios

Exercícios

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

1.737

562

-

7

-

386

-

27

-

0

-

523

-

550

-

232

-

1.737

-

2017

2.890

312

836

12

9

564

262

29

18

0

0

912

620

941

638

216

1.145

2.890

2.890

Total

4.627

874

836

19

9

950

262

56

18

0

0

1.435

620

1.491

638

448

1.145

-

-

4.627

2.890

Validação do Estoque
de Multas Aplicadas

Fonte: Sigec

Tabela 13 - Acompanhamento da Arrecadação de Multas – Montante Financeiro - R$

Multa Aplicadas

Período de
Competência

Valores

Descontos
Exercícios
2018

2018

Suspensas Administrativamente

Exercícios
2017

2018

Multas Exigíveis e
Definitivamente Constituídas

Demais Situações

Exercícios

Exercícios

Exercícios
2017

2018

2017

Validação

2018

2017

2018

Multas Aplicadas por
Período de Competência

2017

2018

2017

2018

1.997.407.456,29

10.306.449,75

-

32.636.578,11

-

483.734,82

-

1.786.056.759,69

-

56.411.765,37

-

111.512.168,55

-

1.997.407.456,29

-

2017

643.556.825,60

789.451,44

1.210.145,89

3.479.480,63

5.650.449,87

1.004.138,17

51.382,40

523.961.248,17

106.752.262,82

77.283.902,16

6.611.145,75

30.126.626,87

523.281.438,87

643.556.825,60

643.556.825,60

Total

2.640.964.281,89

11.095.901,19

1.210.145,89

36.116.058,74

5.650.449,87

1.487.872,99

51.382,40

2.310.018.007,86

106.752.262,82

133.695.667,53

6.611.145,75

141.638.795,42

523.281.438,87

-

-

2.640.964.281,89

643.556.825,60

Validação do Estoque de Multas Aplicadas
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Exercícios
2017

Processo Administrativo (Não Arrecadadas)

Canceladas
Administrativamente

Arrecadadas

Fonte: Sigec

124

Tabela 14 - Indicadores de Multas das Entidades Fiscalizadoras – Acórdão 1.970/2017 - TCU - Plenário

Subitem do Acórdão
9.6.1 Número absoluto e
percentual de pessoas físicas
ou jurídicas pendentes de
inscrição no Cadin.

9.6.2 Número absoluto e
percentual de processos de
cobrança de multas que (...)
sofram maiores riscos de
prescrição.

Unid. Multas

9.6.3 Quantidade de multas
suspensas em instâncias
administrativas, os valores
associados a estas multas e
os percentuais de suspensão
em relação ao total de multas
aplicadas anualmente.

9.6.4 Percentuais de
recolhimento de multas
(em valores e em número
de multas recolhidas)

2018

2017

Qtde

Não inscritas no Cadin

a

56

18

Qtde

Exigíveis e Definitivamente
Constituídas

b

1.491

638

3,76%

2,82%

%

Físico

a/b x 100

Qtde

Risco de Prescrição
Executória

a

0

0

Qtde

Exigíveis e Definitivamente
Constituídas

b

1.491

638

0,00%

0,00%

%
9.6.3 Quantidade de multas
canceladas em instâncias
administrativas, os valores
associados a estas multas e os
percentuais de cancelamento
em relação ao total de multas
aplicadas anualmente.

Fórm.

Físico

a/b x100

Qtde

Canceladas

a

19

9

Qtde

Aplicadas

b

4.627

2.890

a/b x 100

0,41%

0,31%

%

Físico

R$

Canceladas

c

1.487.872,99

51.382,40

R$

Aplicadas

d

2.640.964.281,89

643.556.825,60

%

Financeiro

c/d x 100

0,06%

0,01%

Qtde

Suspensas

a

950

262

Qtde

Aplicadas

b

4.627

2.890

20,53%

9,07%

%

Físico

a/b x 100

R$

Suspensas

c

2.310.018.007,86

106.752.262,82

R$

Aplicadas

d

2.640.964.281,89

643.556.825,60

%

Financeiro

c/d x 100

87,47%

16,59%

Qtde

Arrecadadas

a

874

836

Qtde

Aplicadas

b

4.627

2.890

a/b x 100

18,89%

28,93%

%

Físico

R$

Arrecadadas

c

36.116.058,74

5.650.449,87

R$

Aplicadas

d

2.640.964.281,89

643.556.825,60

%

Financeiro

c/d x 100

1,37%

0,88%

Fonte: Sigec
Nota explicativa: Os quantitativos e valores apresentados nas tabelas 12, 13 e 14 referentes ao ano de 2017 divergem dos apresentados no Relatório de Gestão do ano anterior
devido aos ajustes realizados na base de dados pelas áreas gestoras de créditos de multas. Portanto, as informações apresentadas nesse relatório refletem a situação da base de
dados do Sigec (Sistema Integrado de Gestão de Créditos) extraídas em 2/1/2019.
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No tocante às medidas e aos resultados alcançados quanto aos subitens descritos na tabela
14, cabe enfatizar que a Anatel vem atuando de
forma efetiva no aprimoramento da gestão de
seus créditos, em especial quanto às medidas
de cobrança. Neste sentido, estabelece procedimentos e define cronogramas de atividades
a serem seguidos por todas as suas unidades.
Com apoio de sistema próprio de gestão da
arrecadação (Sigec), controla os prazos e
monitora ações a serem realizadas como suspensão da exigibilidade do crédito, inscrição
no Cadin e envio de processos à Procuradoria
Geral Federal (PGF) para inscrição em Dívida
Ativa. Tais controles permitem o monitoramento do risco de prescrição ou decadência
dos créditos administrados pela Agência.
Ainda com foco na melhoria da gestão da
arrecadação, foram definidas dez ações a serem implementadas e registradas no Plano de
Gestão da Arrecadação, aprovado por meio
da Portaria nº 1.725, de 16 de dezembro de
2016. Além disso, importante registrar que a
gestão da arrecadação é apoiada por cinco
indicadores, descritos no item 5.1.5, que trata
da gestão dos fundos.
A expressiva variação no indicador “Quanti
da
de de multas suspensas” decorre do aumento na interposição de recursos por parte das entidades devedoras. É fato que a as
empresas de grande porte, prestadoras dos
serviços de telefonia móvel e fixa, respondem
pelos créditos de maior valor e tendem sempre a recorrer ao Judiciário ou reclamar administrativamente dos valores lançados. Esta
situação impactou no indicador “Percentuais
de recolhimento de multas”.
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5.1.5 Gestão de fundos e de
programas

5.1.5.1 FUNDO DE FISCALIZAÇÃO DAS
TELECOMUNICAÇÕES

Entre as competências da Anatel está a administração das receitas que compõem o Fundo
de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel)
e o Fundo de Universalização dos Serviços
de Telecomunicações (Fust). Com o advento
da Lei nº 12.024/2009, a Agência recebeu a
atribuição de arrecadar a Contribuição para
o Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP).

O Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
(Fistel), criado por meio da Lei nº 5.070/ 1966,
destina-se a prover recursos para cobrir despesas feitas pelo Governo Federal na execução da fiscalização dos serviços de telecomunicações, desenvolver os meios e aperfeiçoar
a técnica necessária a essa execução.

Com o intuito de aprimorar a gestão de créditos e arrecadação da Anatel está em desenvolvimento o Arco, um sistema de informação para apoio às atividades de cobrança
e arrecadação da Anatel, em substituição ao
Sistema de Gestão de Créditos (Sigec). Será
um sistema mais completo, moderno e sustentável, que permitirá também a geração de
relatórios e informações para subsidiar as tomadas de decisões.
No âmbito do projeto, foi firmado um acordo
de cooperação técnica entre Anatel, Secretaria
de Tecnologia da Informação e Comunicação
do MP (Setic), Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama), Agência Nacional do Petróleo (ANP)
e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), que tem por objeto a execução de
ações com vistas ao desenvolvimento e à disponibilização do Arco que irá permitir a gestão
da arrecadação e a cobrança dos créditos das
autarquias e fundações públicas federais em sua
fase administrativa de constituição, em atenção
ao disposto no Decreto nº 9.194, de 2017.
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A Lei do Fistel foi substancialmente alterada pela Lei nº 9.742/1997 – Lei Geral de
Telecomunicações (LGT), com o objetivo de se
adequar à nova realidade do setor, sem, contudo, modificar o fim essencial desse fundo – custeio das atividades de fiscalização dos serviços
de telecomunicações. A partir da criação da
Anatel, o Fistel passou a ser administrado pela
Agência.
As principais fontes de recursos39 que compõem a receita do Fistel são arrecadadas pela
Anatel – taxas de Fiscalização e Instalação (TFI),
taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) e
de outorgas de serviços de telecomunicações.
Em 2018, a arrecadação do Fistel foi de
R$ 3,8 bilhões, porém, em decorrência da
Desvinculação das Receitas da União40 (DRU)
foi deduzido R$ 1,0 bilhão. Dessa forma, foi
considerado para análise o valor de 2,8 bilhões.

39 Definidas pelo art. 2º da Lei n.º 5.070/1966 e posteriormente alteradas pelo art.
51, combinado com os artigos 47 e 48, da Lei nº 9.472/1997.
40 Instituída pela Emenda Constitucional nº 93/2016.

Taxas de
Fiscalização

1.666,77

Outorgas

262,25

2017

618,15

25,62
140,93

Multa
Receita
Própria

2.365,15

2,72
3,24

2018

Valores em R$ milhões

Fonte: Siaﬁ

Figura 39 - Receita Fistel

Em 2018, houve um acréscimo na arrecadação
de 20% em relação a 2017. No que se refere às
taxas de fiscalização, houve um aumento de
42%, em decorrência de conversão e renda
de cerca de R$ 1,1 bilhão oriundos de processos judiciais.
Em relação à receita de outorgas, a arrecadação apresentou uma queda de 58% em relação ao ano anterior. Essa redução advém, em
parte, do não recolhimento de parcelas dos
leilões que venceram em 2018, no montante
aproximado de R$ 287,2 milhões, por força
de impetração de recursos judiciais por parte
das operadoras. Além disso, em 2017 houve a
arrecadação bienal da concessão de Serviço
Telefônico Fixo Comutado - STFC, cujo próximo vencimento ocorrerá em 2019.
A) Indicadores de desempenho do Fistel
A Anatel estabeleceu cinco indicadores para
acompanhar o desempenho do Fistel. Em
2018, à exceção do indicador Notificações
Recebidas, as metas foram superadas.
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Tabela 15 - Indicadores de desempenho do Fistel

Indicador

Fonte:Sigec

Unidade de medida

Meta

1. Notificações Expedidas
Objetivo: Medir o quantitativo de notificações expedidas em relação ao
número de débitos apurados e passíveis de notificação
Fórmula: (Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações expedidas / Nº
de débitos acima de R$ 100,00 passíveis de notificação) x 100
Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações expedidas
Nº de débitos acima de R$ 100,00 passíveis de notificação

Previsão

85%

Realizado

90%

Quantidade

60.324
67.143

2. Notificações Recebidas
Objetivo: Mensurar se o esforço da notificação postal cumpre com o seu
objetivo de informar ao sujeito passivo a obrigação dele perante a Anatel.
Fórmula: (Nº de débitos acima de R$ 100,00, cujas notificações postais foram
recebidas / Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações expedidas) x
100
Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações postais recebidas
Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações expedidas

Previsão

70%

Realizado

57%

Quantidade

34.531
60.324

3. Notificações por Edital
Objetivo: Quantificar as notificações postais devolvidas em que o sujeito
passivo foi devidamente notificado por edital, atendendo, portanto, ao previsto
na legislação.
Fórmula: (Nº de débitos acima de R$ 100,00 notificados por edital / Nº de
débitos acima de R$ 100,00 com notificações postais devolvidas) x 100
Nº de débitos acima de R$ 100,00 notificados por edital
Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações postais devolvidas.

Previsão

90%

Realizado

92%

Quantidade

18.366
20.019

4. Notificações Válidas
Objetivo: Medir o percentual dos débitos em que o sujeito passivo foi
devidamente cientificado de seus débitos, seja por meio de correspondência
postal ou por meio de edital publicado.
Fórmula: (Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações válidas / Nº de
débitos acima de R$ 100,00 com notificações expedidas) x 100
Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações válidas
Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações expedidas

Previsão

80%

Realizado

88%

Quantidade

52.897
60.324

5. Índice de Suspensão de Exigibilidade
Objetivo: Demonstrar o percentual de créditos questionados pelas entidades,
cuja exigibilidade se encontra suspensa, seja por determinação judicial ou por
recurso administrativo.
Fórmula: (Nº de débitos suspensos acima de R$ 100,00 / Nº de débitos acima
de R$ 100,00 passíveis de notificação) x 100
Nº de débitos suspensos acima de R$ 100,00
Nº de débitos acima de R$ 100,00 passíveis de notificação

Previsão

Realizado
Quant.

* Esse indicador não possui meta, pois o questionamento de débitos por meio de recursos independe da Anatel.
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*

6%
3.790
67.143

A meta do indicador Notificações Expedidas
foi superada em 4,84%. Esse resultado decorre da execução de ações voltadas ao tema
previstas no Plano de Gestão da Arrecadação.
Além disso, cabe destacar a adoção, pelas
unidades gestoras de cobrança, de aplicativo
destinado ao cadastro e expedição das notificações no Sistema Eletrônico de Informações
(SEI). Tal interface, conhecida como SECC,
propicia a inserção e emissão coletiva dos
documentos de cobrança, automatizando
parte do trabalho e gerando maior celeridade
no processo de notificação.
Apesar dos esforços da Anatel em melhorar o cadastro de endereços, o indicador de
Notificações Recebidas é fortemente prejudicado pela desatualização das informações
necessárias ao envio de notificações por
meio postal. Isso ocorre, principalmente, com
os débitos de baixo valor.
O indicador Notificações Válidas mostra que
em 12% dos débitos a notificação não foi considerada válida. Isso se refere aos débitos em
que o Aviso de Recebimento (AR) ainda não
retornou à Anatel ou aos débitos que ainda
não foram informados por edital.
Muito embora o índice de Suspensão de exigibilidade mostre que apenas 6% dos débitos
encontram-se suspensos, isso corresponde,
em termos financeiros, a 89% do montante
de débitos. Nesse caso, não é possível aplicar as medidas restritivas cabíveis, exemplo:
restrição da Certidão Negativa de Débitos,
inscrição no Cadin e em Dívida Ativa.

5.1.5.2 FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
A instituição do Fundo de Universalização
dos Serviços de Telecomunicações (Fust) adveio de previsão na Lei nº 9.472/1997, que, ao
estabelecer o marco regulatório para o setor
de telecomunicações, definiu as obrigações
de universalização como sendo aquelas “que
objetivam possibilitar o acesso de qualquer
pessoa ou instituição de interesse público a
serviço de telecomunicações, independentemente de sua localização e condição sócioeconômica, bem como as destinadas a permitir
a utilização das telecomunicações em serviços
essenciais de interesse público” (art. 79, § 1º).
Nesse sentido, houve a previsão de criação de
fundo destinado a 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.
O Fust, para o qual contribuem todas as prestadoras de serviço de telecomunicações nos
regimes público e privado, foi instituído pela
Lei nº 9.998/2000 e regulamentado pelo
Decreto nº 3.624/2000, que determina ser o
MCTIC competente para “formular as políticas, as diretrizes gerais e as prioridades que
orientarão as aplicações do Fust, bem como
definir os programas, os projetos e as atividades financiados com recursos do Fundo”.
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As principais fontes de receita são as contribuições de 1,0% sobre a receita operacional bruta, decorrente de prestação de serviços de telecomunicações nos regimes público e privado e o preço
público cobrado pela Anatel, como condição para a transferência de concessão, de permissão ou
de autorização de serviço de telecomunicações ou de uso de radiofrequência.

651,87
735,83

Contribuição sobre a
Receita Operacional Bruta
131,18

Outorgas
Multas
Certiﬁcação/Homologação

Tabela 16 - Indicadores de desempenho do Fust

Indicador
Objetivo: Medir o quantitativo de notificações expedidas em relação ao número de
débitos apurados e passíveis de notificação
Fórmula: (Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações expedidas / Nº de
débitos acima de R$ 100,00 passíveis de notificação) x 100
Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações expedidas

Objetivo: Mensurar se o esforço da notificação postal cumpre com o seu objetivo
de informar ao sujeito passivo a obrigação dele perante a Anatel.

2018

2017

Valores em R$ milhões

Figura 40 - Receita Fust

Fórmula: (Nº de débitos acima de R$ 100,00, cujas notificações postais foram
recebidas / Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações expedidas) x 100
Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações postais recebidas
Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações expedidas

Previsão

85%

Realizado

97%

Quantidade

97.665
100.791

Em 2018, a arrecadação do Fust foi de R$ 855
milhões. Houve um decréscimo na arrecadação
da contribuição sobre a Receita Operacional
de 11,41%, em relação a 2017. Já a arrecadação das multas apresentou um expressivo aumento, possivelmente atribuído ao Programa
de Regularização de Débitos não Tributários
(PRD), instituído pela Lei nº 13.494/2017, adesão
ao Parcelamento de Créditos Não Tributários
Administrados pela Anatel, nos termos da
Resolução nº 637/2014 e pelo incentivo do fator
de redução no valor da multa de acordo com a
Resolução nº 589/2012 (art. 33, § 5º).
B) Indicadores de desempenho do Fust
A Anatel estabeleceu cinco indicadores para
acompanhar o desempenho do Fust. Em
2018, todas as metas foram superadas.

Previsão

70%

Realizado

78%

Quantidade

75.910
97.665

3. Notificações por Edital
Objetivo: Quantificar as notificações postais devolvidas em que o sujeito passivo foi
devidamente notificado por edital, atendendo, portanto, ao previsto na legislação.
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Meta

2. Notificações Recebidas

70,47
12,81
1,41
1,25

Unidade de medida

1. Notificações Expedidas

Nº de débitos acima de R$ 100,00 passíveis de notificação

308,88

Fonte:Sigec

Fórmula: (Nº de débitos acima de R$ 100,00 notificados por edital / Nº de débitos
acima de R$ 100,00 com notificações postais devolvidas) x 100
Nº de débitos acima de R$ 100,00 notificados por edital
Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações postais devolvidas.

Previsão

90%

Realizado

99%

Quantidade

20.965
21.240

4. Notificações Válidas
Objetivo: Medir o percentual dos débitos em que o sujeito passivo foi devidamente
cientificado de seus débitos, seja por meio de correspondência postal ou por meio
de edital publicado.
Fórmula: (Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações válidas / Nº de
débitos acima de R$ 100,00 com notificações expedidas) x 100
Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações válidas
Nº de débitos acima de R$ 100,00 com notificações expedidas
5. Índice de Suspensão de Exigibilidade
Objetivo: Demonstrar o percentual de créditos questionados pelas entidades, cuja
exigibilidade se encontra suspensa, seja por determinação judicial ou por recurso
administrativo.
Fórmula: (Nº de débitos suspensos acima de R$ 100,00 / Nº de débitos acima de
R$ 100,00 passíveis de notificação) x 100
Nº de débitos suspensos acima de R$ 100,00
Nº de débitos acima de R$ 100,00 passíveis de notificação

Previsão

80%

Realizado

99%

Quantidade

Previsão

Realizado
Quantidade

96.875
97.665
*

46%
46.183
100.791

* Esse indicador não possui meta, pois o questionamento de débitos por meio de recursos independe da Anatel.
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A meta do indicador Notificações Expedidas foi
superada em aproximadamente 12%. Esse resultado decorre das ações do Plano de Gestão
da Arrecadação e maior celeridade no processo de notificação trazida pelo aplicativo SECC.
O resultado do indicador Notificações Rece
bidas superou a meta em aproximadamente
8%, pois no caso do Fust, em que a receita é
constituída por meio de declaração dos próprios contribuintes, há pouca divergência no
endereço de cadastro.
Em decorrência da inclusão do § 2º no art.
110 do Regimento Interno, pela Resolução nº
687/2017, proporcionou-se maior facilidade
na publicação das notificações por edital,
uma vez que passaram a ser publicadas exclusivamente na página da Agência na internet.
Quase 50% dos débitos passíveis de notificação encontram-se suspensos em decorrência
de recursos interpostos pelas empresas, o que
reflete o alto índice de litigiosidade quanto às
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contribuições do Fust. Acrescente-se que em
termos financeiros encontra-se suspenso um
montante de R$ 14,2 bilhões, o equivalente a
88,57% dos débitos passíveis de notificação.

5.1.6 Informações sobre depósitos
judiciais e extrajudiciais
Os Depósitos Judiciais são decorrentes de
recolhimentos por entidades e pessoas físicas sob alguma relação com esta autarquia
visando à garantia de crédito, débito ou exercício de algum direito mediante decisão do
Poder Judiciário.
Em virtude de natureza de garantia judicial,
a gestão e o controle destes recolhimentos
junto ao Poder Judiciário ficam sob tutela da
PGF, a quem cabe a representação judicial
e extrajudicial das autarquias e fundações
públicas federais, bem como a apuração da
liquidez e certeza dos créditos, de qualquer
natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de

cobrança amigável ou judicial, conforme Lei
nº 10.480/2002.
Em face disso, tal reserva em pecúnia apenas
ingressa na gestão desta autarquia quando
ocorre o trânsito em julgado da ação judicial
favorável mediante conversão em renda conforme dispõe a Lei Complementar nº 148/2015
e a Lei Federal nº 9.703/1998.
Antes da transferência à autarquia, influi sob
seus valores apenas o controle pela instituição
financeira oficial federal. O saldo dos valores
ingressados até 31/12/2018 perfaz o montante
de R$ 32,86 milhões, cujo tratamento de identificação e contabilização está em andamento.
No tocante aos Depósitos Extrajudiciais, não
há regulamentação interna específica sobre o
assunto. Porém, a questão está sendo discutida no âmbito do projeto do novo Regulamento
de Arrecadação de Receitas Tributárias, que
se encontra em consulta pública.

5.1.7 Principais desafios e ações
futuras
• Dar continuidade aos projetos iniciados
em 2018 e executar novos projetos estratégicos da Anatel, tendo em vista o cenário de possíveis restrições financeiras.
• Criar ferramentas de apoio à decisão, por
meio do desenvolvimento de um modelo
eficiente de apresentação interna das informações dos sistemas estruturantes do
Governo Federal, como Siafi, Siape, entre
outros.
• Aprimorar a gestão orçamentária e financeira da Anatel, através da melhoria das
atividades de planejamento das contratações e monitoramento da execução orçamentária e financeira.
• Aprimorar a gestão de arrecadação com
o projeto de desenvolvimento do Sistema
de Arrecadação e Cobrança da Agência
(Arco).
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5.2 Gestão de Pessoas
Tratado em processo
de controle externo

5.2.1 Conformidade Legal
Para assegurar a conformidade com a Lei nº
8.112/1990 e demais normas aplicáveis à Gestão
de Pessoas, a Anatel observa o conjunto de regras e diretrizes estabelecidas ou referendadas
pelo Governo Federal e órgãos de controle.

Arquivado
76%

10%
14%
Em monitoramento
Fonte: Sistema e-Pessoal

39 Portarias
11 Orientações
Normativas

24 Leis
5

Notas
Técnicas

20 Decretos
6 Outros

Foram instruídos 30 processos para reposição de valores recebidos indevidamente
por servidores, aposentados e beneficiários
de pensão civil, nos termos da Orientação
Normativa SGP/MP nº 5/ 2013. Tais reposições irão gerar retorno aos cofres da União
de R$ 169.826,01.
Também foram atendidas as solicitações realizadas na Ouvidoria (e-Ouv), no Sistema Focus
(Suporte do Atendimento aos Usuários) e no
Serviço de Informação ao Cidadão (e-Sic),
nos termos da Lei nº 12.527/2011.

Tabela 17 - Quadro de Pessoal

Carreira

Número

Percentual

Especialista em Regulação
de Serviços Públicos de
Telecomunicações

607

39,7%

Técnico em Regulação
de Serviços Públicos de
Telecomunicações

367

24%

Analista Administrativo

202

13,2%

91

6%

Específico

138

9%

Outros órgãos

124

8,1%

Técnico administrativo

Figura 41 - Indícios de Esclarecimentos

Também acompanhamos e providenciamos
o devido atendimento aos processos sobre
atos de pessoal demandados pelo TCU. No
ano de 2018, foram registrados 44 processos
sobre aposentadoria e atos de admissão.

1 e-Ouv

60 FOCUS
(incluindo
39 e-SICs)

61
solicitações
atendidas
em 2018

Figura 43 - Solicitações atendidas

Ativo permanente
Requisitado
Cedido
Carreira
Lotação provisória
Nomeado
Exercício provisório

1374

60
30
27
21
16
1

Figura 44 - Situação Funcional

Nesse contexto, a Anatel verifica as normas publicadas pela Secretaria de Gestão
de Pessoas do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (MPDG) e orienta
as suas unidades organizacionais quanto aos
regulamentos aplicáveis.

5.2.2 Apontamento dos Órgãos de
Controle
Realizamos o acompanhamento dos registros de indícios de esclarecimento constantes no sistema e-Pessoal do TCU e prestamos
as devidas informações, quando requeridas.
Em 2018, o tipo de indício de esclarecimento
mais frequente foi o de descumprimento de
jornada de trabalho.
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5.2.3 Avaliação da força de trabalho
Encerrado
89%
Em análise
11%
Fonte: Sistema e-Pessoal

Figura 42 - Processos sobre atos de pessoal

Os atos de admissão, concessão de pensão
civil e aposentadoria têm sido registrados no
e-Pessoal, no devido prazo de prestação de
contas, conforme Instrução Normativa TCU
nº 78, de 21 de março de 2018.

Em 2018, o quadro da Anatel era de 1.529 servidores. Desses, 1.267 eram do quadro efetivo,
composto por quatro carreiras: Especialista
em Regulação de Serviços Públicos de Teleco
municações, Técnico em Regulação de Servi
ços Públicos de Telecomunicações, Analista
Adminis
trativo e Técnico Administrativo, de
acordo com a Lei nº 10.871/2004. Além disso,
também contamos com os integrantes do quadro específico que compõe os planos especiais
de cargos, de acordo com a Lei nº 11.357/2006.
Na categoria Outros órgãos se encontram as
carreiras dos servidores que estão lotados
provisoriamente na Agência, os nomeados
sem vínculo com a Administração Pública,
carreira descentralizada e os requisitados de
outros órgãos públicos e da Telebrás

Branca
Não informado
Parda
Negra
Amarela
Indígena

2

48
23

848

332
276

Figura 45 – Etnia

Masculino 75%
Feminino 25%
Figura 46 – Gênero

98%

Pessoas sem deﬁciência

2%

Pessoas com deﬁciência
Figura 47 – Pessoas com deficiência
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5.2.4 Distribuição por Unidade de Exercício

5.2.5 Distribuição por área de
trabalho

Tabela 18 - Distribuição por Unidade de Exercício

Unidade de Exercício

Número

Sede

732

Gerência Regional no Estado de São Paulo (GR01)

144

Gerência Regional nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo (GR02)
Unidade Operacional no Estado do Espírito Santo (UO02.1)
Gerência Regional nos Estados do Paraná e Santa Catarina (GR03)
Unidade Operacional no Estado de Santa Catarina (UO03.1)

76
16
50
21

Gerência Regional no Estados de Minas Gerais (GR04)

75

Gerência Regional no Estado do Rio Grande do Sul (GR05)

49

Gerência Regional nos Estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas (GR06)

38

Unidade Operacional no Estado de Alagoas (UO06.1)

8

Unidade Operacional no Estado da Paraíba (UO06.2)

15

Gerência Regional nos Estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins (GR07)

37

Unidade Operacional no Estado do Mato Grosso (UO07.1)

11

Unidade Operacional no Estado do Mato Grosso do Sul (UO07.2)

13

Unidade Operacional no Estado de Tocantins (UO07.3)

7

Gerência Regional nos Estados da Bahia e Sergipe GR08)

50

Unidade Operacional no estado de Sergipe (UO08.1)

8

Gerência Regional nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí (GR09)
Unidade Operacional no Estado do Rio Grande do Norte (UO09.1)

12

Unidade Operacional no Estado do Piauí (UO09.2)

11

Gerência Regional nos Estados do Pará, Maranhão e Amapá (GR10)
Unidade Operacional no Estado do Maranhão (UO10.1)
Unidade Operacional no Estado do Amapá (UO10.2)
Gerência Regional nos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima (GR11)

30
12
6

5.2.6 Estratégia de recrutamento e
alocação de pessoas
5.2.6.1 NECESSIDADE DE RECURSOS
HUMANOS
A seleção para provimento de cargos efetivos
ocorre por concurso público, nos moldes previstos na Constituição Federal de 1988, na Lei
nº 8.112/1990 e no Decreto nº 6.944/2009. A
matéria do edital visa selecionar os servidores
mais adequados ao perfil almejado pela Anatel.
A realização de tais concursos depende de
autorização do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (MPDG).
A solicitação de concursos é coordenada
pela Superintendência de Administração e
Finanças, em sua Gerência de Administração
e Desenvolvimento de Pessoas, após análises
de alocação de pessoal.

5.2.6.2 MOVIMENTAÇÃO DE SERVIDORES
Com relação à movimentação de servidores
da Agência, realiza-se a avaliação das solicitações de servidores e áreas levando em
consideração o quantitativo de servidores
alocados nas áreas, as atribuições regimentais, as competências necessárias para realização das atividades e as competências
do servidor. Com isso objetiva-se conseguir,
tanto quanto possível, uma boa distribuição
do número de servidores nas diversas áreas
da Anatel. Além disso, preza-se pelo interesse da Administração Pública, bem como pela
satisfação dos servidores, analisando-se as
competências e habilidades dos servidores,
a fim de verificar se o perfil do profissional
é adequado às novas áreas de lotação. Com
isso em mente, em 2018, foram realizadas
movimentações por meio de permuta assim
como alocações com base em competências.

São considerados, dentre outros fatores, a evasão de servidores, o número ideal de servidores
por atividade, complexidade da estrutura do
órgão, disponibilidade orçamentária/financeira
e projeções futuras de quadro de pessoal.

30

Unidade Operacional no Estado de Rondônia (UO11.1)

6

Unidade Operacional no Estado do Acre (UO11.2)

4

Unidade Operacional no Estado de Roraima (UO11.3)

9

Unidade Operacional do Distrito Federal (UO00.1)
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45

Em 2018, 78% dos servidores da Anatel estavam alocados nas áreas finalísticas e 22% nas
áreas de gestão e suporte.

significativos, em virtude de vacâncias para
posse em outros cargos inacumuláveis,
aposentadorias, retorno de empregados da
Telebrás e servidores cedidos/requisitados.

14

Foi realizado pela Agência ao MPDG, em
maio de 2018, pedido de autorização de concurso público com o intuito de completar o
quadro de pessoal da Anatel, que atualmente
encontra-se defasado, sofrendo decréscimos
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5.2.6.3 DETALHAMENTO DA DESPESA DE PESSOAL

5.2.6.4 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Em 2018, a Anatel teve um gasto41 de R$ 350,22 milhões com pessoal ativo. Já com pessoal inativo
e pensionista o gasto foi de R$13,81 milhões.

A avaliação de desempenho é um processo sistemático e contínuo de aferição do desempenho do servidor em função das atividades que
realiza. O processo de avaliação pressupõe que
o desempenho das unidades de trabalho depende do desempenho de cada servidor, bem
como de sua atuação na equipe de trabalho.

Despesa de pessoal ativo em 2018
R$ 350,22 milhões
Vantagens
Fixas
75,54%

Gratiﬁcação
Natalina
5,63%

Exercício
Anterior
0,002%

Despesa de pessoal inativo em 2018
R$ 11,94 milhões
Vantagens Fixas
91,72%

Gratiﬁcação Natalina
8,28%

Patronal
15,54%

Pessoal
Requisitado
2,90%

Decisão
Judicial
0,027%

Vantagens
Variáveis
0,35%

Na Anatel, os servidores do quadro efetivo e
específico têm seu desempenho aferido, pelo
menos uma vez ao ano, por meio dos seguintes tipos de avaliação:

Despesa de pensionistas em 2018
R$ 1,87 milhão
Vantagens Fixas
91,69%

• Avaliação de desempenho dos servidores
do quadro efetivo e específico das Agências Reguladoras, para fins de desenvolvimento e Gratificação, regulamentada pelo
Decreto nº 7.133, de 19 de março de 2010;

Gratiﬁcação Natalina
8,31%

Figura 48 - Despesas com pessoal

Pensionistas

Inativos

2017

R$ 1.770.897,27
R$ 1.865.930,61

• Avaliação de desempenho no período de
estágio probatório (para os servidores em
estágio probatório).

R$ 9.963.332,01
R$ 11.939.699,58
R$ 378.911.777,29

Ativos

R$ 350.220.997,35
Figura 49 - Despesas com pessoal

A) Justificativas para diminuição das despesas com pessoal ativo
Pode ser explicado pela aposentadoria de servidores, entre outros motivos.
41 Pagos mais aqueles inscritos em RPNP.
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2018

• Avaliação de desempenho para fins de
Progressão e Promoção, de acordo com o
Decreto nº 6.530, de 4 de agosto de 2008;

O ciclo avaliativo, tanto da avaliação de desempenho para fins de progressão e promoção quanto da avaliação de desempenho
para fins de desenvolvimento e gratificação,
ocorre de 1º de agosto a 31 de julho do ano
seguinte. Em 31 de julho de 2018, a Anatel
concluiu o 9º Ciclo Avaliativo.
Número de
Servidores Avaliados
1326

Número de
Pedidos de
Reconsideração
36

Figura 50 - Avaliação de Servidores

Número de
Pedidos de
Recurso
7

Com a edição da Lei nº 13.326/2016, foi instituído o subsídio como forma de remuneração
dos servidores do quadro efetivo das Agências
Reguladoras, sendo que esta modalidade de
remuneração é invariável em função da avaliação de desempenho individual ou institucional.
A sistemática de avaliação de desempenho
individual, contudo, não foi alterada com a
edição da referida Lei, funcionando como instrumento de gestão.
Cabe destacar que para os servidores do quadro específico, a avaliação de desempenho continua impactando o pagamento da Gratificação
de Desempenho dos Planos Especiais de
Cargos das Agências Reguladoras (GDPCAR).
A) Progressão e promoção
Os servidores do quadro efetivo progridem na
carreira, via de regra, anualmente, mediante o
cumprimento dos requisitos de desempenho,
qualificação e tempo de exercício ou experiência, nos termos do Decreto nº 6.530/2008.
13 Portarias de Progressão
e Promoção em 2018

773 servidores

Figura 51 - Avaliação de Servidores

No ano de 2018, não houve progressões ou promoções de servidores do Quadro Específico.
B) Estágio Probatório
Ao entrar em exercício, o servidor nomeado
para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório pelo período de 36
meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação no desempenho do cargo, semestralmente.
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Quatro meses antes de terminar o período do
estágio probatório, a Comissão de Avaliação
Especial de Desempenho (Caed), prevista
pela Constituição Federal de 1988, é responsável por elaborar relatório contendo a
avaliação final especial de desempenho, submetendo-o à homologação do presidente da
Agência. Após a homologação das avaliações
e o transcurso de 36 meses de efetivo exercício, o servidor é declarado estável no serviço
público. No ano de 2018, 85 servidores tiveram declarada sua estabilidade.
C) Remuneração
A distribuição dos servidores do quadro efetivo, específico e comissionado mostra que
46% estão na faixa salarial de R$ 18.001,00
a R$ 21.000,00. É importante ressaltar que

Até R$ 3.000

5

De R$ 3.001 a R$ 6.000

4

De R$ 6.001 a R$9.000

foram considerados apenas os Vencimentos,
Vantagens Fixas e o Abono Permanência recebidos pelos servidores efetivos e específicos. No caso dos comissionados, foi considerado o valor do cargo comissionado.
As tabelas de subsídio das carreiras da Anatel
encontram-se nos Anexos XXVIII e XXIX da
Lei nº 13.326/2016.
De acordo com a Lei nº 9.986/ 2000, o presidente e os demais membros do Conselho Diretor
possuem cargo Comissionado de Direção CD
I e CD II, respectivamente. Esses cargos foram
criados para exercício exclusivo nas Agências
Reguladoras e seus valores estão de acordo
com o estabelecido na Lei nº 11.526/2007 e na
Medida Provisória nº 849/2018.

481
27
146

De R$ 18.001 a R$21.000
De R$ 21.001 a R$24.000

5.2.6.5 CAPACITAÇÃO: ESTRATÉGIA E
NÚMEROS

83

De R$ 15.001 a R$18.000

Ressalta-se que o Regimento Interno estabelece que a Anatel deve “adotar medidas
que estimulem a rotatividade de cargos de
Gerente, Assessor Técnico e Coordenador
de Processo que deve ocorrer por meio de
processo seletivo, amplamente divulgado e
acessível a todos que desejam ocupar o cargo vago”. Em 2018, foram realizados 15 processos seletivos com ampla divulgação aos
servidores da Agência por meio do veículo de
comunicação interna.

A Anatel possui orçamento centralizado para a
capacitação de seus servidores, alocado em conformidade com o Plano Anual de Capacitação,
que está alinhado com o Plano Estratégico da
Anatel e o Plano Operacional (Tático).

De R$ 9.001 a R$12.000
De R$ 12.001 a R$15.000

Dos 75 cargos42 de Gerência Executiva
(CGE), Comissionados de Direção (CD) e
Comissionados Técnicos V ocupados por
gerentes de Unidades Operacionais, 65 são
ocupados por servidores do quadro efetivo,
ou seja, 87%.

651
24

Figura 52 - Faixas salariais

Fonte: Siape

Em 2018, a Anatel promoveu a participação
dos seus servidores em cursos e eventos de desenvolvimento profissional e gerencial, relacionados a Telecomunicações, Gestão de Dados,
Legislação Específica de Licitações e Contratos,
Tecnologias e Redes de Telecomunicações,
Direito do Consumidor, Liderança, Gestão de
Projetos e Processos, entre outros.
Além disso, a Anatel ofereceu aos servidores
bolsas de estudo para a realização de cursos
de pós-graduação e de idiomas estrangeiros.
42 Apesar de parte dos cargos Comissionados Técnicos IV serem ocupados por
coordenadores de processos, eles não foram considerados como cargos gerenciais.
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R$ 8.393.638,18
empehados em capacitação em 2018

Ações de Capacitação
5.233 ações

117.270 horas
Eventos de capacitação

1.792 vagas

42.182 horas

5.2.7 PRINCIPAIS DESAFIOS E AÇÕES
FUTURAS
Liberação de servidores a outros órgãos
(cessão/requisição)
Foram realizados novos 15 processos de cessão/requisição no ano de 2018 de servidores
da Anatel para outros órgãos públicos.
Em 2018, encerramos o ano com 30 servidores cedidos ou requisitados para outros
órgãos da Administração Pública, principalmente para órgãos com poder de requisição
que dispensam concordância do órgão ou
entidade de origem, como, por exemplo, a
Presidência da República (Lei nº 9.007/1995).
Envelhecimento do quadro de servidores
O quadro de servidores da Anatel está envelhecendo; cerca de 30% dos servidores possuem mais de 51 anos e apenas 3% têm até 30
anos de idade.
Até 30

41

De 31 a 40

521

De 41 a 50

522

De 51 a 60
Acima de 60

303
142

Figura 53 – Faixas etárias
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5.3 Gestão de licitações e contratos

De acordo com levantamento realizado, a
cada 16 servidores, um se encontra em abono de permanência, passível de se aposentar
a qualquer tempo. Em 2018, registramos 23
aposentadorias de servidores.

Objetivo Estratégico

5.3.1 Conformidade Legal

De acordo com a Lei nº 10.871/2004, com redação dada pela Lei nº 11.292/2006, o quadro
de pessoal da Anatel deve ser composto por
1.690 servidores. Todavia, nem mesmo esse
arcabouço mínimo de pessoal foi conferido à
Agência, o que compromete a sua missão e o
atendimento das demandas da sociedade, de
forma efetiva e com parâmetros de excelência.

A Anatel conta com assessoria jurídica da
Procuradoria Federal Especializada, o que garante a conformidade das contratações com
as normas legais, como as leis nº 8.666/1993
e nº 10.520/2002 e Instruções Normativas
SEGES/MP nº 04/2014 e STI/MP nº 05/2017,
entre outras. Além disso, a documentação
produzida no âmbito da instauração e instrução dos processos de contratação se apoia
em modelos elaborados para facilitar, padronizar e manter estreita observância aos preceitos legais e normativos pertinentes.

A carência de pessoal somada à previsão de
desligamentos, à complexidade e à dinâmica
do setor de telecomunicações demandam a
complementação do quadro de pessoal.

Detalhamento dos gastos das contratações
por finalidade e especificação dos tipos de
serviços contratados para o funcionamento
administrativo

Recomposição da
(Concurso Público)

Força

de

Trabalho

Tabela 19 - Contratações mais relevantes, sua associação aos objetivos estratégicos e justificativas para essas contratações

Foram empenhados43 R$ 155.497.060,04 em
contratações referentes a custeio e investimento no ano de 2018. A figura abaixo mostra as contratações por plano orçamentário44.

Garantir Infraestrutura e
instalações adequadas

Plano Orçamentário
Funcionamento
Administrativo

Promover a melhoria
do desempenho da
Fiscalização em
prestação dos serviços de Telecomunicações
telecomunicação
Intensificar e aprimorar
o uso de Tecnologia da
Informação na regulação

Aperfeiçoar as relações
de consumo no setor de
telecomunicações

Sustentação e
modernização dos
serviços de Tecnologia
da Informação e
Comunicações
Relações com os
usuários de serviços de
telecomunicações

Principais Contratações

Justificativas

Modernização do sistema de
climatização
Aquisição de mobiliário
Troca do piso

Prover infraestrutura física
adequada para o funcionamento
da Anatel

Contratos para aquisição
de equipamentos para a
fiscalização

Fornecer instrumentos
apropriados para o desempenho
da atividade de fiscalização

Contratos para aquisição
de material permanente de
Tecnologia da Informação e
Comunicação

Prover ferramentas tecnológicas
para melhorar o desempenho das
atividades da Anatel

Contratos referentes ao
atendimento do consumidor
de telecomunicações

Possibilitar o atendimento aos
consumidores para registro,
denúncia, pedido de informação,
reclamações contra as operadoras
de serviços de telecomunicações,
entre outros

Contrato de publicidade
Em 2018, a Anatel não realizou despesas com Publicidade Institucional, Mercadológica ou de Utilidade
Pública. As ações relativas à Publicidade Legal, por meio de contrato com a Empresa Brasil de
Comunicação (EBC), foram destinadas à divulgação de audiências públicas e avisos de licitação.

R$ 74,24

R$ 28,56

Funcionamento
Administrativo

Fiscalização em
Telecomunicações

R$ 23,81

R$ 17,67

Sustentação e
Relações com os
modernização dos
usuários de serviços de
serviços de Tecnologia
telecomunicações
da Informação e
Comunicações

R$ 11,22
Outros

Figura 54 - Contratações do Plano Orçamentário - R$ milhões.

Fonte: Siafi

43 Foi considerado o órgão Anatel (UG 41231).
44 Em Funcionamento Administrativo foram agrupados os planos orçamentários administração da unidade e gestão da infraestrutura física
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Foram empenhados R$ 74.242.677,03 em funcionamento administrativo, sendo R$ 44.206.748,72
em Serviços, R$ 20.918.286,97 em Obras e Instalações, R$ 6.401.688,57 em equipamentos e material permanente e R$ 2.715.952,77 em outros.

Em 2018, foram realizados 336 procedimentos de contratação, sendo 233 contratações
diretas e 103 pregões. Os principais tipos de
contratações diretas foram relativos à:

Obras e
instalações
28%

• Cursos de capacitação;

Serviços
59%

• Serviço de energia elétrica;

Equipamentos e material
permanente 9%

• Aquisição de equipamentos da fiscalização;
• Contratações abaixo de R$ 8.000,00;

Outros 4%

•
Justificativas para as contratações diretas

Figura 55 - Empenhos Realizados em Funcionamento Administrativo

Por se tratar de contratação de curso de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, optou-se
pela contratação via inexigibilidade pela singularidade e notória especialização do serviço,
com fulcro no artigo 25, inciso II combinado
com artigo 13, inciso VI da Lei nº 8.666/93.

Fonte: Siafi

R$ 12,76
R$ 10,85

R$ 4,92

R$ 4,75

R$ 3,65

R$ 3,58

R$ 3,17
R$ 0,53

Vigilância, socorro Manutenção de
e salvamento
bens móveis,
máquinas e
equipamentos

Energia elétrica,
água e esgoto

Limpeza e
Conservação

Outros

Serviço de apoio
Serviço de
Telecomunicações
admnistrativo, comunicação em
técnico e
geral
operacional

Figura 56 - Valores empenhados em Serviços de Funcionamento Administrativo - R$ milhões
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Fonte: Siafi

Já a inexigibilidade da aquisição de software
para atividades da fiscalização baseia-se na
inviabilidade de competição para aquisição
de equipamentos que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante
comercial exclusivo, de acordo com o artigo
25, inciso I da Lei nº 8.666/93.
Destacam-se as contratações de serviços de
energia elétrica, justificadas pelo fornecimento exclusivo, de acordo com o artigo 25 da Lei

nº 8.666/93.
As dispensas de licitação nas contratações
de baixo valor se baseiam no artigo 24, inciso
II da Lei nº 8.666/93.
Revisão dos contratos firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha
de pagamento
Visando atender às recomendações emanadas pelo Órgão de Controle Interno, em face
do Acórdão TCU nº 2.859/2013-Plenário e
Acórdão nº 671/2018, foi elaborado o Plano
de Revisão da Desoneração da Folha de
Pagamento dos Contratos Administrativos da
Sede da Anatel (SEI nº 1262743), no qual foram
apresentadas as providências a serem adotadas pela Agência para a revisão dos contratos vigentes e encerrados, em decorrência da
desoneração da folha de pagamento, visando
à devida recomposição aos cofres públicos.
Posteriormente, o procedimento foi estendido
para as unidades descentralizadas, que foram
orientadas a elaborar Planos de Trabalho nos
moldes do Plano elaborado para a Sede.
Ademais, cabe destacar que, conforme item
9.3 do Acórdão nº 671/2018-Plenário, a Anatel
vem apresentando as informações sobre o reflexo da desoneração da folha de pagamento
nos Relatórios de Gestão dos anos de 2015,
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2016 e 2017.
Cabe destacar que a Agência somente tomou conhecimento do teor do Acórdão nº
671/2018-Plenário a partir da manifestação da
CGU, e que, de pronto, adotou as medidas cabíveis ao pleno cumprimento das determinações constantes nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão
nº 2.859/2013-TCU-Plenário procedendo à revisão dos contratos firmados com as empresas beneficiadas pelo Plano Brasil Maior.
Não foram concluídos os procedimentos de
revisão contratual em razão da desoneração
da folha de pagamentos (leis nº 12.546/2011
e nº 13.161/2015) no exercício de 2018, bem
como não foram realizados procedimentos
administrativos de ressarcimento dos valores
pagos a maior em relação aos contratos já
encerrados na Anatel, firmados com empresas beneficiadas pela desoneração.

5.3.2 Principais desafios e ações
futuras
• Tratar as particularidades e necessidades
específicas de cada setor requisitante e
unidade descentralizada da Anatel são os
principais desafios da gestão de licitações
e contratos.
• Analisar conjuntamente as necessidades
da Agência como um todo, através da otimização de recursos materiais, humanos
e orçamentários resultando em consideráveis ganhos de escala.
• Revisar instrumentos normativos internos
relativos a procedimentos de aquisição,
gestão e fiscalização de contratos.
• Elaborar e acompanhar os planos de Aquisição e Contratação de 2019 e 2020.
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5.4 Gestão patrimonial e
infraestrutura

5.4.3 Desfazimento de ativos

5.4.1 Conformidade Legal
As declarações de conformidade legal foram
apresentadas por todas as unidades da Anatel
alinhadas aos instrumentos legais que regem a
gestão patrimonial na Administração Pública,
como o Decreto nº 9.373/2018, Instrução
Normativa nº 205/1988 e Lei nº 8.666/1993.

A Anatel realizou doações e transferências no valor de R$ 1.604.485,37, sendo que
R$ 530.464,56 foram doações para entidade sociais e órgãos públicos. Os outros
R$ 1.074.020,81 foram transferências entre as
unidades descentralizadas da Anatel.

Órgão
público
federal
81%

5.4.2 Investimentos e
equipamentos

13%

Em 2018, a Anatel investiu R$ 43.393.458,57
em equipamentos e materiais em geral, obras
de construção e instalação de equipamentos
para execução do Plano de Recuperação da
Infraestrutura da Anatel, que trouxeram melhorias na infraestrutura da Agência. Além disso,
os novos equipamentos auxiliaram no desempenho das atividades administrativas, regulatórias e fiscalizatórias das unidades da Agência.

Entidades sociais

45

R$ 22,48

6%
Órgão público estadual
Fonte: Siafi

Figura 58 - Desfazimento de ativos

5.4.4 Locações de imóveis e
equipamentos
Em 2018, foram empenhados R$ 2,08 milhões em locação de imóveis para abrigar
instalações das unidades descentralizadas da
Anatel e R$ 17,12 mil em locação de máquinas
e equipamentos.

5.4.5 Mudanças e desmobilizações
relevantes
Em 2018, foi efetuada a mudança da Gerência
Regional nos Estados do Amazonas, Acre,
Rondônia e Roraima (GR11), por motivo de
riscos à saúde e segurança dos servidores e
possibilidade de interdição do imóvel utilizado. Assim, foi realizada a locação de um
imóvel para instalação da GR11, em razão
da inexistência de imóvel público disponível
em Manaus/AM e do insucesso na busca por
compartilhamento de imóveis já ocupados
por órgãos da Administração Pública.

5.4.6 Principais desafios e ações
futuras
• Acompanhar a entrega dos projetos do
plano de revitalização da infraestrutura
das unidades da Anatel.
• Executar obras de modernização da infraestrutura predial, como troca de piso,
elevadores, automação predial, ar-condicionado, entre outros.

R$ 2.081.011,97

R$ 20,92

Fonte: Siafi

Obras e Intalações
Equipamento e material permanente
Figura 57 - Investimento em obras e instalações,
equipamentos e material permanente - R$ milhões
45 O montante corresponde a valores empenhados em investimentos nos
elementos de despesa 51 e 52.

R$ 17.120,03
Locação de Imóveis

Locação de máquinas
e equipamentos

Figura 59 - Locação de imóveis e equipamentos
Fonte: Siafi

148

5.5 Gestão da Tecnologia da
Informação
5.5.1 Conformidade Legal
A fim de garantir a conformidade legal,
a Superintendência de Gestão Interna da
Informação (SGI), área responsável por prover soluções de tecnologia da informação e
comunicação (TIC) para a Anatel, observa o
conjunto de normas estabelecidas ou referendadas pelo Governo Federal e órgãos de controle. Em especial, definidas pela Secretaria
de Tecnologia da Informação e Comunicação
(Setic), órgão do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão (MPDG) responsável por planejar, coordenar e orientar normativamente as atividades de gestão dos
recursos de tecnologia do Poder Executivo
Federal. Em relação às contratações de TIC,
a SGI conta ainda com assessoria jurídica da
Procuradoria Federal Especializada junto à
Anatel, que garante a conformidade das contratações com normas legais, como as leis nº
8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 10.520, de
17 de julho de 2002, e Instruções Normativas
nº 04, de 11 de setembro de 2014, e nº 05, de
26 de maio de 2017, entre outras.

5.5.2 Modelo de governança de TI
Em atendimento à Portaria nº 19, de 29 de
maio de 2017, da Secretaria de Tecnologia da
Informação do MDPG, que dispõe sobre a implantação da Governança de Tecnologia da
Informação e Comunicação nos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema de Administração
dos Recursos de Tecnologia da Informação
do Poder Executivo Federal (SISP), em abril
de 2018, foi instituída na Agência a Política
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de Governança de Tecnologia da Informação
e Comunicação (PGTIC), constituída por um
conjunto de princípios, diretrizes, estruturas
organizacionais, responsabilidades e mecanismos de transparência, visando à criação de valor para a instituição e para o cidadão mediante
o uso dos recursos de TIC (Portaria nº 656, de
24 de abril de 2018 - SEI nº 2652189).
Conforme estabelecido na PGTIC, as seguintes
estruturas organizacionais integram o Sistema
de Governança de TIC da Agência: Comissão
de Tecnologia da Informação e Comunicação
(CTIC), responsável pela governança de TIC,
bem como por deliberar sobre os assuntos relativos à governança digital; Superintendência
de Gestão Interna da Informação (SGI), responsável por gerir os serviços de TIC; Comissão de
Segurança da Informação e Comunicações da
Anatel (CSIC), responsável por promover a gestão e fomentar a segurança da informação e comunicações na Agência; Equipe de Tratamento
de Incidentes em Redes Computacionais
(ETIR), responsável pelas atividades relacionadas ao tratamento e resposta a incidentes na
rede computacional; e a Comissão de Gestão
de Dados (CGDados), que atua principalmente
na proposição e condução das diretrizes afetas à gestão de dados no âmbito da Política de
Governança de Dados da Agência (PGDados).

Em 2018, foram empenhados R$ 28,64 milhões
em Tecnologia da Informação e Comunicação.

Tabela 20 - Montante de recursos aplicados em TI - 2018

Despesas
Empenhadas

Grupo de Despesa

Despesas
Liquidadas

Restos a Pagar Não
Processados Pagos

Despesas Pagas

Investimento

R$ 17.208.023,73

R$ 6.279.085,67

R$ 4.326.630,68

R$ 6.279.085,67

Outras Despesas
Correntes

R$ 11.432.982,60

R$ 6.044.511,82

R$ 1.621.727,38

R$ 6.044.511,82

R$ 28.641.006,33

R$ 12.323.597,49

R$5.948.358,06

R$ 12.323.597,49

Total

Tabela 21 - Montante de recursos aplicados em TI - 2017

Grupo de Despesa

Despesas
Empenhadas

Despesas
Liquidadas

Restos a Pagar Não
Processados Pagos

Despesas Pagas

Investimento

R$ 9.154.678,53

R$ 3.490.609,41

R$ 3.483.675,21

R$ 3.490.609,41

Outras Despesas
Correntes

R$ 6.520.394,31

R$ 4.505.404,23

R$ 2.374.931,89

R$ 4.505.404,23

R$ 15.675.072,84

R$ 7.996.013,64

R$ 5.858.607,10

R$ 7.996.013,64

Total

2017

R$ 6.520.394,31

Outras Despesas Correntes

2018

R$ 11.432.982,60
R$ 9.154.678,53

Investimentos

R$ 17.208.023,73

Fonte: Siaﬁ

Figura 60 - Despesas Empenhadas em TI

7,41

Nesse contexto, a Comissão de Tecnologia da
Informação e Comunicação (CTIC) é a responsável pela governança de TIC na Agência,
atuando principalmente no direcionamento
das ações de TIC, para tanto utiliza como base
os referenciais estratégicos definidos pela
alta administração, como Plano Plurianual
(PPA), Estratégia de Governança Digital
(EGD) e Plano Estratégico Institucional (PEI).
As ações e os projetos de TIC definidos para

5.5.3 Montante de recursos
aplicados em TI

determinado período são materializados no
Plano Diretor de Tecnologia da Informação
e Comunicação (PDTIC). Em 2018, encontrava-se vigente o PDTIC 2017-2018, formulado
para o período de dois anos.

6,44
3,62

3,23

3,13
2,02

Aquisição de Material de TIC
Demais
software
permanente Naturezas de
pronto
Despesas

1,46

1,32

Manutenção Comunicação Manutenção Suporte de Computação
evolutiva de
de dados e corretiva/adap. infraestrutura em nuvem software
rede em geral e sustentação
de TIC
(SAAS)
de softwares

Figura 61 - Valores empenhados em TI por Natureza de Despesa - R$ milhões

150

5.5.4 Contratações mais relevantes de recursos de TI

O quadro a seguir apresenta as contratações mais relevantes de recursos de TI.
Tabela 22 - Contratações mais relevantes de TI

Objeto

Plataforma de
Desenvolvimento,
Gerência e
Monitoramento de
Software Low Code

Ampliação das
Licenças do
Qlik Sense e
Capacitações

Aquisição de
Switches

Enlaces de
fiscalização

Equipamentos
de Tecnologia
da Informação
Notebooks
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Número

154/2018

188/2018

211/2018

161/2018
163/2018

059/2018

Valor Contratual

Objetivo

Fornecer solução integrada de tecnologia da informação que
suporte as atividades de desenvolvimento, modernização,
manutenção e operação dos sistemas de informação sob
responsabilidade das áreas, favorecendo o incremento da
R$ 4.889.992,00 produtividade das equipes de desenvolvedores, de forma
que as demandas por sistemas, atuais e futuras, possam
ser oportunamente atendidas. A referida aquisição auxiliará
no atendimento da necessidade da Agência de produzir
sistemas de forma mais ágil e eficiente.
Ampliar o uso do Qlik Sense como ferramenta de self-service
BI, para que todos os servidores da Anatel tenham condições
R$ 1.641.200,00
de desenvolver análises de dados para subsidiar as tomadas
de decisões de forma ágil e otimizada.
Reduzir o risco de descontinuidade das atividades da
Agência em virtude de indisponibilidade dos switches de
acesso ou distribuição, garantindo a continuidade dos
serviços fornecidos pela Anatel à sociedade por meio
R$ 1.316.298,90
de seus sistemas e apoiando a consecução do pleno
funcionamento de sistemas internos, correio eletrônico,
acesso à internet, enlace de dados para comunicação entre
as unidades descentralizadas, telefonia, entre outros.
Dar mais agilidade às atividades de fiscalização na solução
de possíveis casos de radiointerferências; possibilitar o
monitoramento do espectro em áreas consideradas críticas,
R$ 2.183.470,02 como aeroportos, auxiliando a segurança do transporte
R$ 1.033.558,90 aéreo; garantir a proteção aos serviços autorizados em
face do uso indiscriminado do espectro por parte dos
clandestinos; e mitigar problemas de interferências em
regiões de fronteira.
Garantir a presença efetiva da fiscalização da Anatel na
aferição de dados e informações relacionadas à qualidade
dos serviços oferecidos pelas prestadoras de serviços de
telecomunicações de interesse coletivo e mais agilidade
R$ 1.636.800,00
no tratamento de demandas da sociedade uma vez que os
novos equipamentos permitirão a utilização de todos os
recursos de comunicação e sistemas interativos disponíveis
na rede da Anatel.

5.5.5 Principais iniciativas (sistemas
e projetos) e resultados na área de TI
As principais iniciativas (sistema e projetos) e
resultados da SGI, por cadeia de valor, estão relacionados nos relatórios do Plano Tático (SEI
nº 3737218) e Operacional (SEI nº 3750167).
Uma das metas estabelecidas para o
Macroprocesso Acolher e Tratar Demandas
dos Consumidores era a entrega do Aplicativo
Comparador de Ofertas.
O aplicativo “Anatel Comparador” foi lançado
em 31/7/2018. Trata-se de uma ferramenta em
que o consumidor pode buscar e comparar
ofertas dos quatro serviços de telecomunicações (telefonia fixa, telefonia móvel, banda larga fixa e TV por assinatura) a partir de
seu perfil de consumo, ordenando os planos
e promoções de sua preferência, com base
no preço ou na qualidade do serviço (nota
da Pesquisa de Satisfação da Anatel). O aplicativo foi desenvolvido por meio de parceria
firmada entre a Anatel e o Conselho Federal
Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos
(CFDD), do Ministério da Justiça. O aplicativo
tem o objetivo de ser um instrumento que
permita informar os consumidores para a tomada de decisão de consumo, incentivando a
competição no setor.
Num primeiro momento, a aplicação permitirá
a comparação de ofertas pós-pagas, individuais ou em combos. Em suas próximas versões,
o app46 contará também com a comparação
de ofertas pré-pagas e com a possibilidade
de buscar as ofertas de telefonia móvel mais
vantajosas de acordo com os dados reais de
consumo do terminal.

Além dos produtos definidos nos planos Tático
e Operacional da SGI, a Superintendência
atuou em entregas relacionadas ao Sistema
Eletrônico de Informações (SEI).
Peticionamento e Intimação Eletrônicos
pelo SEI
Ao final de 2018, a Anatel contabilizou cerca
de nove mil usuários externos credenciados
no SEI para realização de peticionamento e recebimento de intimação eletrônicos
pelo sistema. Exclusivamente durante 2018,
ocorreram cerca de 34 mil peticionamentos
eletrônicos, englobando 97 mil documentos
protocolizados e a Anatel gerou cerca de 22
mil intimações eletrônicas.
Os números acima do uso do SEI na interação
direta com os usuários externos demonstra a
consolidação do Módulo de Peticionamento e
Intimação Eletrônicos do SEI, levando as vantagens do processo eletrônico e da interação
100% digital para os interessados externos.
Módulo de Controle Litigioso do SEI
Em agosto de 2018, foi iniciado o uso do
Módulo de Controle Litigioso do SEI para monitorar a tramitação dos processos de Pado,
tanto da SFI como da SCO. A partir do uso
desse módulo do SEI houve maior controle
e mais dados sobre os Pados da Anatel, inclusive possibilita a realização de análises e
tomada de decisão de melhoria de processos
a partir de informações sobre o conjunto dos
Pados.

46 http://www.anatel.gov.br/institucional/
ultimas-noticiass/2025-anatel-lanca-aplicativo-de-comparacao-de-ofertas
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5.5.6 Segurança da informação
No decorrer de 2018, por meio do processo
Gestão de Riscos de Segurança da Informação
e Comunicação, foi possível levantar os riscos
inerentes à segurança da informação e, com
isso, traçar um plano de ações envolvendo
as diferentes áreas de processo da SGI. Além
disso, por meio do processo Gestão de incidentes, foi possível identificar 305 eventos/
incidentes de segurança da informação, sendo a maioria referente a ataques de engenharia social (phishing).

5.5.7 Principais desafios e ações
futuras
• Desenvolver, evoluir e manter sistemas
com qualidade e tempestividade adequadas às necessidades da Agência, especialmente os relacionados aos macroprocessos Gerir Finanças e Arrecadação (Arco),
Acolher e Tratar Demandas dos Consumidores (Focus) e Gerir Recursos à Prestação (Mosaico). Esta iniciativa contempla o
aprimoramento dos controles para acompanhamento das demandas de sistemas
de TI, a contratação/prorrogação de contratos de serviços de desenvolvimento,
manutenção evolutiva, sustentação de
sistemas e de aferição e validação de
métricas. Outro grande desafio no atendimento desta iniciativa é a revisão do
modelo de desenvolvimento de sistemas.
Esta adequação faz-se necessária devido
à aquisição em 2018 da plataforma de desenvolvimento, gerência e monitoramento de software low code.
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• Desenvolver, evoluir e manter aplicativos
móveis com qualidade e tempestividade
adequadas às necessidades da Agência,
especialmente o “Anatel Comparador” e
o “Anatel Consumidor”. Para atendimento
a esta iniciativa, será realizada uma contratação específica de manutenção dos
aplicativos móveis da Agência.
• Manter e atualizar a infraestrutura de TIC
para o adequado funcionamento dos macroprocessos da nova cadeia de valor da
Anatel.
• Aprimorar os serviços de TIC e os serviços relacionados à gestão da informação
e conhecimento para o adequado funcionamento dos macroprocessos da mova
cadeia de valor da Anatel.
• Finalizar o desenvolvimento e iniciar o
uso em produção da próxima versão do
Módulo de Peticionamento e Intimação
Eletrônicos do SEI, com funcionalidades
para controle da vinculação dos usuários
externos do SEI com pessoa jurídica, seja
como representante legal ou por procuradores por ele designados por meio de
procuração eletrônica gerada e mantida
no âmbito do próprio SEI.
• Iniciar o uso do Módulo de Correios do
SEI, para controlar todo o fluxo de expedição e rastreamento das correspondências expedidas por meio dos Correios.
• Evoluir o Módulo de Controle Litigioso do
SEI para viabilizar o cadastro de Pados
antigos controlados por meio do SPado.
• Construir em conjunto com as áreas de
negócio e lançar o portal de Painéis de
Dados para a sociedade acessar pela in-

ternet, com dashboards do Qlik Sense e
podendo baixar os dados brutos correspondentes a cada painel.
• Consolidar o uso do DICI e da solução de
Qualidade de Dados na Anatel como solução única e central para coleta de dados –internamente e, também, junto aos
entes do mercado regulado – de modo a
permitir que os dados sejam coletados e
gravados em DW, seguindo processo de
governança. Com isso, espera-se que os
dados sejam mais confiáveis e com pré-validações de qualidade para evitar o
recebimento de dados inconsistentes, segundo regras de negócio definidas pelo
Curador de Dados.

5.6 Gestão de Custos
5.6.1 Conformidade Legal
A Anatel observa o conjunto de regras e diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal
em relação à gestão de custos, como Lei
Complementar nº 101/2000, Portaria STN nº
157/2011 e Portaria STN nº 716/2011.
A Anatel ingressou como órgão parceiro
da STN para participar do projeto Portal de
Custos do Governo Federal47, que disponibilizou as primeiras informações de custo em novembro/2017. Durante todo o ano de 2018, a
Anatel reuniu esforços para fornecer os dados
necessários para mensuração dos custos e
posterior validação e análise das informações
publicadas no referido Portal. Ressaltamos
que ainda é necessário refinamento dos dados
para melhor apuração dos custos.

5.6.2 Estimativa de custos por
área de atuação, demonstrando
a distribuição dos recursos
consumidos entre as áreas
finalísticas e de suporte
Para calcular a estimativa dos custos alocados por área de atuação, foi realizado o cruzamento de informações relativas a custos
pelos critérios Força de trabalho (informações de custo atribuíveis a pessoal – CAP) e
suborganizações, pois o Portal de Custos do
Governo Federal não disponibiliza essa análise
ainda. Por esses critérios, foram considerados
os seguintes itens de custos: Água e Esgoto,
Apoio Administrativo, Copa e Cozinha,
Demais Serviços Prediais, Energia Elétrica,
Limpeza, Material de Consumo, Pessoal
Ativo, Serviços de Saúde e Telefonia. Assim, o
montante liquidado nessas categorias foi de
R$ 352.392.131,66, o que corresponde a 70,7%
do total liquidado48 pela Anatel.

Finalística
77%

17%

Suporte

6% Não se aplica
Fonte: Portal de Custos do Governo Federal e Tesouro Gerencial. Posição em 23/1/2019

Figura 62 - Custos Alocados pelo
critério Força de Trabalho
47 Disponível em https://www.tesourotransparente.gov.br/visualizacao/
portal-de-custos-do-governo-federal
48 Para fins de análise de custos consideramos mais adequada a comparação com
o total liquidado no órgão Anatel (R$ 498.306.402,75), ao invés de considerar a
unidade orçamentária.
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5.6.3 Estimativa de custos
por programa governamental,
demonstrando em que medida
eles se relacionam e contribuem
para o alcance da missão
institucional da UPC
Considerando as mesmas despesas descritas
no item anterior, calculamos uma estimativa
dos custos por programa governamental.
Para isso, realizamos o cruzamento das informações de suborganizações disponíveis no
Portal de Custos e despesas liquidadas por
programa de governo no Siafi.
Para as suborganizações que possuem despesas em mais de um programa governamental, os custos foram alocados de forma proporcional ao valor das despesas liquidadas
em cada um dos programas. Cabe destacar
que essa análise não se encontra no Portal de
Custos do Governo Federal, por isso foi aplicada essa metodologia para estimar o custo
por programa governamental.
Os custos com o Programa Previdência
de Inativos e Pensionistas da União e o de
Cumprimento de Sentenças Judiciais fazem
parte das despesas ‘não-controláveis’ e por
essa razão estão disponibilizados como itens
de custo em separado.
A missão institucional da Anatel é regular
o setor de telecomunicações para contribuir com o desenvolvimento do Brasil. Em
2018, o programa de Comunicações para o
Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia
foi fundamental para fomentar as ações da
Anatel que visaram o desenvolvimento do
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setor de telecomunicações. Já os custos
do programa de Gestão e Manutenção do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações foram essenciais para proporcionar condições de trabalho e infraestrutura
adequadas aos servidores da Agência.
Tabela 23 - Custos com o Programa Previdência de
Inativos e Pensionistas da União e o de Cumprimento de
Sentenças Judiciais

Programas de Governo

Custos pelo
critério Força
de Trabalho

Programa de Comunicações
para o Desenvolvimento,
a Inclusão e a Democracia

R$ 169.432.032,73

Programa de Gestão e
Manutenção do Ministério
da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações

R$ 161.657.027,58

Não se aplica

Total
Programa Previdência
de Inativos e Pensionistas
da União
Operações Especiais:
Cumprimento de
Sentenças Judiciais

Total Geral

5.6.4 Principais desafios e ações
futuras para alocação mais
eficiente de recursos e melhoria da
qualidade dos gastos públicos
• A Anatel vem trabalhando no refinamento
e atualização das informações constantes nos sistemas Siop, Siorg, Siape e Siafi
para possibilitar a apresentação fidedigna da distribuição dos custos no Portal de
Custos do Governo Federal. O desafio é a
integração entre as áreas gestoras de todos os sistemas estruturantes do Governo
Federal, tanto dentro da Anatel quanto
com os demais stakeholders.
• Aprimorar a elaboração do orçamento da
Anatel, considerando a gestão de custos
como ferramenta que permitirá melhoria
na alocação dos recursos e na qualidade
dos gastos públicos.
• Avaliar a criação de um modelo de custos
interno, considerando os macroprocessos
da Anatel.

R$ 21.303.071,35

R$ 352.392.131,66

R$ 12.185.053,84

R$ 78.562,83

R$ 364.655.748,33

Fonte: Portal de Custos do Governo Federal e Tesouro Gerencial.
Posição em 23/1/2019

5.7 Sustentabilidade ambiental
5.7.1 Critérios de sustentabilidade
nas contratações e aquisições
A Anatel busca atender aos critérios propostos pelo Decreto nº 7.746/2012 em suas
contratações. Além disso, são observadas as
recomendações dos demais dispositivos legais que tratam sobre sustentabilidade, como
a Instrução Normativa nº 1/2010 e a Portaria
nº 513/2016, que define o Manual Prático de
Licitações Sustentáveis da Agência Nacional
de Telecomunicações.

A Agência busca incentivar a redução do
consumo material, por meio da utilização de
produtos reciclados/recicláveis ou de marcas que apresentem consciência quanto à
conservação de recursos naturais e dando
preferência à contratação de empresas que
valorizem o consumo consciente e o desenvolvimento de serviços com custos menores
e mais rentáveis, desde que não resultem na
perda de qualidade ou da continuidade dos
serviços prestados.
A adesão aos programas de sustentabilidade
ambiental implantados pela Administração
Pública representa o desenvolvimento de
uma consciência ambiental quanto à conservação e reutilização de recursos renováveis,
além de ser uma medida necessária para a
melhoria da gestão ambiental e de sustentabilidade da Anatel.

5.7.2 Ações para redução do
consumo de recursos naturais
• Redução da vazão da água em torneiras e
em válvulas de descarga;
• Acompanhamento diário do consumo de
água, através da leitura do hidrômetro,
para verificação de vazamentos de forma
tempestiva;
• Reaproveitamento da água utilizada na
lavagem dos reservatórios para limpeza
das garagens;
• Manutenção preventiva de vazamentos, com a adoção de medidas como a
substituição das boias dos reservatórios
de água; e
• Desligamento automático das lâmpadas e
do ar-condicionado.
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5.7.3 Redução de resíduos
poluentes
• A Anatel realiza campanhas de conscientização de seus servidores para promover
a diminuição do uso de copos descartáveis e adoção de utensílios duráveis, como
canecas e talheres reutilizáveis.

5.8 Medidas para garantir a
acessibilidade aos produtos,
serviços e instalações
Quanto à acessibilidade aos produtos, serviços e instalações da Agência, apresentamos
a seguir alguns dos principais tópicos que fazem parte da composição da Anatel.
Em relação à acessibilidade às instalações
físicas, o complexo-sede da Anatel, localizado em Brasília, conta com três entradas para
pedestres, sendo pelo menos uma no andar
térreo em cada um dos dois blocos, e uma
pela garagem, que permite acesso a qualquer um dos prédios. Em todas as entradas
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existem estacionamentos com vagas dentro
dos parâmetros estipulados pela Norma para
acesso às pessoas com deficiências.
Após a entrada no prédio, o acesso vertical
a qualquer um dos dez andares ocorre por
meio da utilização dos 14 elevadores, sendo
que quatro dessas cabines seguem até o último pavimento habitável do prédio (11º andar).
Todos os elevadores da Agência possuem avisos sonoros de paradas e teclas com escrita
em braile para os portadores de deficiência
visuais. Caso o acesso seja realizado pelas
escadas, todos os corrimões são contínuos
conforme prescrito na norma.
Em virtude de a Anatel contar com sistema de
automação para acesso às alas principais de
trabalho (norte e sul), ao chegar à área central
de cada andar, é necessário passar por uma
porta automatizada, pois o acesso a essas
áreas é restrito somente a servidores.A porta de acesso é composta por duas folhas de
80 cm cada, dando a possibilidade de abertura de 1,60 m, ou seja, bem acima do limite mínimo imposto pela norma de acessibilidade.

Outro ponto diz respeito aos banheiros, que
contam com portas de entrada de 90 cm e
cabines individualizadas para pessoas com
deficiências.
Em relação às unidades descentralizadas, informamos que algumas unidades possuem
estruturas de acessibilidade semelhantes às
da sede. Porém, com o intuito de melhorar
e, em alguns casos, implementar essas estruturas, algumas unidades estão com obras
de acessibilidade previstas no Plano de
Revitalização da Anatel, sendo elas: GR01 (São
Paulo), GR03 (Paraná), GR05 (Rio Grande
do Sul), GR06 (Pernambuco), GR07 (Goiás),
GR08 (Bahia), GR09 (Ceará), GR10 (Pará),
GR11 (Amazonas), UO03.1 (Santa Catarina),
UO06.1 (Alagoas), UO06.2 (Paraíba), UO07.1
(Mato Grosso), UO07.2 (Mato Grosso do Sul)
e UO07.3 (Tocantins). É importante ressaltar
que o Plano de Revitalização esteve em andamento em 2018 e tem previsão de recebimento de projetos em 2019.
Quanto à acessibilidade aos sistemas informatizados, a Anatel utiliza o Sistema Eletrônico
de Informações (SEI), distribuído pelo

Governo Federal em parceria com o Tribunal
Regional Federal da 4ª Região (TRF4), que
possui recursos de acessibilidade para os
servidores que possuem limitações, especialmente deficiência visual. Na Administração
do Sistema, é possível ativar recurso de acessibilidade para determinado usuário, o que
viabiliza de forma mais adequada recursos
que são utilizados por softwares de leitura
de tela. Ressalta-se que a Anatel é usuária do
SEI; a manutenção geral e especificadamente aquelas relativas as evoluções de recursos
de acessibilidade são de responsabilidade do
ministério competente e do TRF4.
Por fim, em relação a medidas de acessibilidade associadas ao Call Center, desde
2011, a Agência disponibiliza o atendimento
telefônico gratuito pelo número 1332 para
pessoas com deficiência auditiva ou da fala.
Esse número pode ser acessado por aparelho
Terminal Telefônico para Surdos (TTS), que
possui teclado alfanumérico e visor para digitação e receptação de mensagem dos textos
digitados.
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VI- DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

Conforme Portaria MCTIC nº 6.377, de
31/10/2017, DOU de 6/11/2017, a Coordenação
exerce a competência de Órgão Seccional do
Sistema de Contabilidade Federal regida pela
Lei nº 10.180/2001, DOU de 7/2/2001.
O escopo desta declaração teve como
base as Demonstrações Contábeis consolidadas da Anatel (Órgão 41231, Unidade
Gestora 413001), Administração Indireta e a
do Fundo de Universalização dos Serviços
de Telecomunicações (Fust - Órgão 41232,
Unidade Gestora 413047), Fundo Setorial.
A Conformidade Contábil das Demonstrações
Contábeis de Órgão é realizada pela Seccional
de Contabilidade, que também registra a con
formidade da Unidade Gestora (UG) da Anatel
Sede (413001). Nas demais UGs, (413002,
413003, 413004, 413005, 413006, 413007,
413008, 413009, 413010, 413011 e 413012) é
realizada em cada uma das unidades descentralizadas, em conformidade com as diretrizes
trazidas pelo Manual do Sistema Integrado
de Administração Financeira do Governo
Federal (Siafi). Este é um processo que visa
assegurar a integridade, a fidedignidade e a
confiabilidade das informações geradas no
Siafi, decorrentes dos registros da execução
orçamentária, financeira e patrimonial.

6.1 - Declaração da contadora
A Coordenação de Contabilidade compõe a
estrutura da Gerência de Finanças, Orçamento
e Arrecadação da Superintendência de
Administração e Finanças da Anatel, de acordo com o art. 237 do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 612, de 29/4/2013,
publicado no DOU de 2/5/2013.
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As Demonstrações Contábeis da Anatel e do
Fust são:
• Balanço Patrimonial – evidencia os Ativos
e Passivos.
• Balanço Orçamentário – traz a informação do orçamento aprovado em confronto com sua execução.
• Balanço Financeiro e a Demonstração dos
Fluxos de Caixa – visam demonstrar o fluxo financeiro da Anatel no período.

• Demonstração das Variações Patrimoniais
– neste demonstrativo é apurado o resultado patrimonial do período, decorrente
do confronto das variações aumentativas
(receitas) com as variações patrimoniais
diminutivas (despesas).
• Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – evidencia as variações do
patrimônio líquido, bem como sua evolução no período.
As demonstrações citadas foram elaboradas em observância à Lei nº 4.320/1964 e às
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público, estas se referem aos órgãos
41231-Anatel, incluindo as informações do
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações
(Fistel) e ao 41232 – Fust.
Os registros constantes no Siafi para o exercício de 2018 refletem de forma adequada a
situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade que apresenta Relatório de
Gestão, exceto no tocante a:
a. Restrições contábeis registradas na Conformidade Contábil dos Atos e Fatos da Gestão
Orçamentária, Financeira e Patrimonial;
b. A inobservância à NBC T 16.9 no tocante aos
bens intangíveis, quanto à definição de vida
útil definida e indefinida, bem como, os reflexos na amortização; e
c. A inobservância à NBC T 16.10, quanto ao registro dos créditos a receber.

Brasília, fevereiro de 2019
Catarina da S. Mendonça Gonçalves
Coordenadora de Contabilidade
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6.2 – Demonstrações Contábeis
Tabela 24 - Balanço Patrimonial (BP) - R$ milhões

ATIVO

NE

ATIVO CIRCULANTE

2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2017

PASSIVO CIRCULANTE

4.602,80

4.716,91

4.598,26

4.712,14

4,03

4,14

0,51

0,63

2.795,12

2.806,53

2.554,74

2.554,74

TOTAL DO PASSIVO

2.554,74

2.554,74

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL)

2.554,74

2.554,74

Resultados Acumulados

219,64

225,91

Bens Móveis – Valor Líquido Contábil

85,43

88,45

Bens Móveis – Valor Bruto

149,14

140,47

Ajustes de Exercícios Anteriores

( - ) Depreciação Acumulada de Bens Móveis

-63,71

-52,02

Total do Patrimônio Líquido

Bens Imóveis – Valor Líquido Contábil

134,21

137,46

TOTAL DO PASSIVO + PL

Bens Imóveis – Valor Bruto

145,41

145,22

( - ) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis

-11,20

-7,76

Intangível

20,74

25,88

Softwares

16,63

21,77

Softwares

57,13

54,06

-40,50

-32,30

4,11

4,11

7.397,92

7.523,44

Caixa e Equivalente de Caixa
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Estoques e VPDs Pagas Antecipadamente

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Créditos a Longo Prazo
Dívida Ativa Tributária e Não Tributária
Imobilizado

( - ) Amortização Acumulada de Softwares
Marcas, Direitos e Patentes Industriais

TOTAL DO ATIVO

O Balanço Patrimonial evidencia os ativos e passivos e sua evolução no exercício de 2018 comparado com o de 2017. Os ativos compreendem os saldos de recursos financeiros e patrimoniais
administrados pela Agência, com capacidade de geração de benefícios econômicos ou potencial
de serviços. Os passivos evidenciam os saldos das obrigações presentes, decorrentes de eventos
passados e com alta probabilidade de desembolso futuro. O Patrimônio Líquido (PL) indica a
diferença entre o total do Ativo e do Passivo, sendo importante referência acerca da situação
patrimonial da entidade.
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NE

2018

2017
65,47

28,55

Obrigações Trabalh. Previd. E Assist. a Pagar CP

5

24,85

0,00

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

6

0,20

0,31

Demais Obrigações a Curto Prazo

7

40,42

28,24

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

4.155,29

0,00

Provisões a Longo Prazo

4.155,29

0,00

4.220,76

28,55

3.177,16

7.494,89

Resultado do Exercício

-4.319,42

-23,10

Resultado de Exercícios Anteriores

7.494,89

7.517,99

1,68

0,00

3.177,16

7.494,89

7.397,92

7.523,44

8

8

Fonte: Siafi
Nota: As notas 9 e 10 referem-se a Contratos e Garantias constantes do Quadro de Compensações integrante do Balanço Patrimonial, disponível no Siafi.

Do montante do Ativo, R$ 4.598,26 milhões se referem ao
saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, que representa cerca
de 62% do total do Ativo, composto majoritariamente pelo
saldo de rendimentos auferidos pela aplicação de recursos na
Conta Única da União.
Em relação ao Passivo, que totaliza R$ 4.220,76 milhões,
o reconhecimento das provisões para Perdas Judiciais e
Administrativas representam cerca de 98% do grupo.
Do Superávit Financeiro por Fonte de Recursos (FR) das
disponibilidades financeiras, que não estão comprometidas,
99,97% são recursos vinculados por lei arrecadados pelo Fistel
e apenas 0,03% são recursos ordinários de livre aplicação.
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ATIVO TOTAL
Caixa e Equivalente de Caixa
Demais Créditos

R$4.598,26

A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio
público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade.

R$4,03

Dívida Ativa Tributária e Não Tributária

O Resultado Patrimonial de 2018, déficit de R$ 4,32 bilhões, decorreu principalmente do reconhecimento da provisão para perdas judiciais e administrativas no valor de R$ 4,16 bilhões em atendimento à orientação da AGU quanto à legitimidade da cobrança das taxas de fiscalização pela Agência.

R$2.554,74

Imobilizado e Intangível
Demais Ativos

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as alterações ocorridas no patrimônio
resultante ou independente da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do exercício.

R$7.397,92

R$240,38

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

R$0,51

PASSIVO TOTAL

Pessoal e Encargos

R$4.220,76

Obrigações Trabalhistas

R$24,85

Demais Obrigações

R$40,62

Provisões(Perdas Judiciais e Administrativas)

Remuneração a Pessoal

311,22

308,35

Encargos Patronais

54,77

59,37

Benefícios a Pessoal

13,24

13,17

Outras Variações Patrim.Dimin.-Pessoal e Encargos

11,95

12,00

15,22

11,88

Aposentadorias, Reformas e Pensões

15,16

11,80

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais

0,07

0,07

123,35

107,36

0,86

0,56

Serviços

98,62

79,09

Depreciação e Amortização

23,87

27,71

0,20

0,07

0,06

0,05

0,12

0,02

0,02

0,00

5.928,39

3.235,75

5.926,78

3.233,09

1,60

2,66

6,68

0,49

0,54

0,49

6,13

0,00

0,24

0,22

0,16

0,14

0,08

0,08

13

15

Uso de material de Consumo
Tabela 25 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) - R$ milhões

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

NE

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

2018

2017

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

3.378,68

2.375,48

2017
392,89

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Figura 63 - Síntese do Balanço Patrimonial - R$ milhões

13

2018
391,18

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

R$4.155,29

NE

15

Juros e Encargos de Mora
Variações Monetárias e Cambiais

Taxas

11

3.378,68

2.375,48

Contribuições

11

2.035,66

157,49

Descontos Financeiros Concedidos

2.035,66

157,49

Transferências e Delegações Concedidas

265,46

610,98

1,79

15,60

Outras Transferências e Delegações Concedidas

0,09

13,86

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorpor.de Passivos

1,70

1,74

472,33

539,97

Incorporação de Passivos

471,25

539,03

Tributárias

1,08

0,94

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

6,66

0,00

Contribuições

0,53

0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

4.155,84

0,33

6,13

0,00

Constituição de Provisões

4.155,29

0,00

141,11

26,36

0,54

0,33

141,11

26,36

6.301,68 8

3.725,88,88

10.621,10
-4.319,42

3.748,98
-23,10

Cide-Contrib.de Intervenção no Domínio Econôm.e Contrib.Sociais
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

11

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Juros e Encargos de Mora
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências Intragovernamentais
Outras Transferências e Delegações Recebidas
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos
Reavaliação de Ativos
Ganhos com Incorporação de Ativos e Desincorporação de Passivos
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

12

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas

TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ( I )

11

Transferências Intragovernamentais e ao Exterior

14
15

Perdas Involuntárias e Desincorporação de Ativos

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas

TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ( II )
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III ) = ( I - II )

15

15

Fonte: Siafi
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Resultado Orçamentário

Tabela 26 - Balanço Orçamentário (BO) - R$ milhões

RECEITAS
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

NE

• Orçamento Corrente: R$ 1.878,71 milhões

PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

RECEITAS
REALIZADAS

SALDO

RECEITAS CORRENTES
Receitas Tributárias

1.640,09

1.640,09

2.365,13

725,04

1.640,09

1.640,09

2.365,13

725,04

2,29

2,29

35,62

33,34

2,29

2,29

35,62

33,34

232,21

232,21

1,70

-230,51

1,04

1,04

1,70

0,67

231,18

231,18

0,00

-231,18

0,85

0,85

1,69

0,84

0,85

0,85

1,69

0,84

Outras Receitas Correntes

7,79

7,79

0,11

-7,68

Multas Adm., Contatuais e Jud.,Indez., Restit.
E Ressarcim.

7,79

7,79

0,11

-7,68

1.883,23

1.883,23

2.404,25

521,02

Taxas
Receitas de Contribuições
Contribuições
Econômico

de

Interv.no

Domínio

Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Delegação de Serviços Públicos
Receitas de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ( I )

NE

DESPESAS CORRENTES

A Agência teve um resultado orçamento de R$ 1.824,65 milhões em 2018, sendo um superávit
do orçamento corrente em R$ 1.878,71 milhões e um déficit do orçamento de capital em 54,06
milhões.
No exercício de 2018, a Agência efetivou pagamentos de 72,03% referentes aos saldos dos Restos
a Pagar de Exercícios Anteriores, excluído o total cancelado.
Balanço Financeiro (BF)
O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias e, também, os ingressos e
dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior que se
transferem para o início do exercício seguinte, evidenciando a movimentação financeira da Agência.
Tabela 27 - Balanço Financeiro (Ingressos)- R$ milhões

NE

DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
DESPESAS
DESPESAS DESPESAS SALDO DA
INICIAL
ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS
PAGAS
DOTAÇÃO

Receitas Orçamentárias

2.387,33

Ordinárias

0,00

715,84

Vinculadas

2.416,19

1.678,10

37,44

5,05

2.378,74

1.673,06

-11,94

-6,62

471,25

539,03

398,10

499,14

398,10

499,14

73,15

39,88

Transferências Recebidas para Pagamento de RP

20,76

19,23

Demais transferências Recebidas

34,84

13,45

17,55

7,21

3.540,98

836,91

Inscrição dos Restos a Pagar Processados

25,93

0,25

552,31

525,54

491,49

465,56

26,77

Pessoal e Encargos Sociais

395,55

401,48

388,56

387,13

362,52

12,91

Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas

Outras Despesas Correntes

177,05

150,83

136,98

104,36

103,04

13,86

Outros Recursos Vinculados a Fundos

DESPESAS DE CAPITAL

41,58

68,28

54,06

6,91

6,91

14,22

( - ) Deduções da Receita Orçamentária

Investimentos

41,58

68,28

54,06

6,91

6,91

14,22

614,18

620,59

579,60

498,40

472,47

40,99

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
III - ( I - II ) SUPERÁVIT

TOTAL ( IV )

16

1.824,65

614,18

620,59

-1.824,65

2.404,25

498,40

472,47

-1.783,66

Não Processados
Processados

TOTAL

INSCRITOS E REINSCRITOS

CANCELADOS

31,43

PAGOS
6,44

0,31

31,74

6,44

19

Resultantes da Execução Orçamentárias
Repasse e Sub-Repasse Recebido
Independentes da Execução Orçamentárias

SALDO

Recebimentos Extraorçamentários

20

18,01

6,99

Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados

81,20

22,76

0,26

0,05

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

15,44

15,49

18,27

7,04

3.418,41

798,41

4.712,14

4.724,95

11.128,61

8.488,22

Fonte: Siafi
Nota: os valores referentes à execução das despesas não contemplam o valor de R$ 12,7 milhões referente às TEDs. Estes estão detalhados na Nota 17.
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Transferências Financeiras Recebidas

18

Movimentação de Saldos Patrimoniais

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR

2017

2.404,25

572,60

TOTAL DAS DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS ( II )

2018

INGRESSOS

DESPESAS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

• Orçamento de Capital: R$ -54,06 milhões

Outros Recebim.Extraord.-Arrec.de Outra Unidade
Saldo do Exerc.Anterior-Cx.e Equivalentes de Caixa

TOTAL DOS INGRESSOS
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Tabela 29 - Demonstração do Fluxo de Caixa - R$ milhões
NE

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Tabela 28 - Balanço Financeiro (Dispêndios) - R$ milhões

NE

Ingressos

2018

2017

Receitas Derivadas e Originárias

DISPÊNDIOS
Despesas Orçamentárias

24

Receita Tributária
21

2018

2017

-101,36

-5,37

6.309,35

3.740,27

2.404,25

2.387,33

2.365,13

2.379,73

35,62

3,94

579,60

499,19

Receita de Contribuições

Ordinárias

246,34

401,62

Vinculadas

333,26

97,57

Receita de Serviços

1,69

1,34

0,00

0,50

Remuneração das Disponibilidades

1,70

1,74

156,07

2,84

Outras Receitas Derivadas e Originárias

0,11

0,58

177,19

94,23

3.905,10

1.352,93

5.917,89

3.233,09

15,44

15,49

Resultantes da Execução Orçamentária

40,87

25,30

Transferências Financeiras Recebidas

471,25

539,03

Repassee Sub-repasse Concedido

40,87

24,82

Arrecadação de Outra Unidade

3.418,41

798,41

0,00

0,48

5.877,02

3.207,80

-6.410,71

-3.745,64

3,78

3,68

-423,85

-425,79

Demais transferências Concedidas

17,44

6,73

Administração a

-0,01

-0,09

Movimento de Saldos Patrimoniais

5.855,81

3.197,39

Previdência Social

-13,81

-11,73

32,87

43,80

Ciência e Tecnologia

-0,10

-0,02

Pagamento dos Restos a Pagar Processados

0,26

0,21

Comunicações

-409,94

-413,94

Pagamento dos Restos a PagarNãoProcessados

18,01

16,71

Transferências Concedidas

-54,37

-59,88

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

5,85

26,88

Outros Pagamentos Extraordinários-Demais Pagamentos

8,75

0,00

-54,22

-59,88

4.598,26

4.712,14

-0,15

0,00

11.128,61

8.488,22

-5.932,49

-3.259,97

-5,85

-26,88

-5.917,89

-3.233,09

-8,75

0,00

-12,52

-7,44

0,00

0,00

-12,52

-7,44

Aquisição de Ativo Não Circulante

-8,60

-0,23

Outros Desembolsos de Investimentos

-3,92

-7,20

113,87

-12,81

Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial

4.712,14

4.724,95

Caixa e Equivalentes de Caixa Final

4.598,26

4.712,14

Seguridade Social(Exceto RGPS) e Op.de Crédito
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas
Outros Recursos Vinculados a Fundos
Transferências Financeiras Concedidas

22

Repasse Devolvido
Independentes da Execução Orçamentária
Transferências Concedidas para Pagamento de RP

Despesas Extraorçamentárias

Saldo para o Exerc.Sguinte-Cx.e Equiv.de Caixa

TOTAL DOS DISPÊNDIOS

23

Outros Ingressos das Operações
Ingressos Extraorçamentários

Desembolsos
Pessoal e Demais Despesas

Intragovernamentias
Outras Transferências Concedidas
Outros Desembolsos Operacionais
Dispêndios Extraorçamentários

Fonte: Siafi

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
A DFC apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacionais e de investimento.
A Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa ao final do exercício de 2018 apresentou uma
redução de 2,42% em relação a 2017 equivalentes ao montante de R$ 113,9 milhões.

Transferências Financeiras Concedidas
Demais Pagamentos
Fluxos de Caixa das Atividades De Investimento

24

Ingressos
Desembolsos

Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

24

Fonte: Siafi
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
Tabela 30 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) - R$ milhões

NE
Saldo Inicial do Exercício de 2017

RESULTADOS ACUMULADOS

TOTAL

7.517,99

7.517,99

0,00

0,00

-23,10

-23,10

Saldo Final do Exercício de 2017

7.494,89

7.494,89

Saldo Inicial do Exercício de 2018

7.494,89

7.494,89

1,33

1,33

0,35

0,35

-4.319,42

-4.319,42

Ajustes de Exercícios Anteriores
Resultado do Exercício

Ajustes de Exercícios Anteriores
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos
Resultado do Exercício

Fonte: Siafi

A Demonstração das Mutações no Patrimônio
Líquido (DMPL) demostra a evolução do patrimônio líquido da Agência.
A principal origem da alteração na Situação
Líquida da Anatel no exercício de 2018, em torno
de 57,61%, foi decorrente do Déficit Patrimonial
de R$ 4,3 bilhões citado na Nota 8.
Informações Gerais
A Anatel é entidade integrante da Adminis
tra
ção Pública Federal indireta, submetida
a regime autárquico especial e vinculada ao
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações, com a função de órgão regulador das telecomunicações.
A natureza de autarquia especial conferida
à Agência é caracterizada por independência administrativa, ausência de subordinação
hierárquica, mandato fixo, estabilidade de
seus dirigentes e autonomia financeira. Sua
estrutura organizacional compreende a sede
em Brasília, onze gerências regionais e dezesseis unidades operacionais, distribuídas pelas
unidades da Federação.
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A Anatel faz parte do Sistema de Contabilidade
Federal, como órgão setorial de contabilidade, cujas competências quanto à administração orçamentária, financeira e patrimonial
estão descritas no Decreto nº 6.976, de 7 de
outubro de 2009.
Base de Preparação das Demonstrações e
das Práticas Contábeis
As Demonstrações Contábeis (DCON) da
Anatel foram elaboradas em consonância com
os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, do DecretoLei nº 200/1967, do Decreto nº 93.872/1986,
da Lei nº 10.180/2001 e da Lei Complementar
nº 101/2000. Observam também as Normas
Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor
Público (NBCT SP) do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição e
o Manual Siafi, ambos da Secretaria do Tesouro
Nacional (STN).
As DCON foram elaboradas a partir de informações constantes no Sistema Integrado
de Administração Financeira do Governo
Federal (Siafi) e tiveram como escopo as

informações consolidadas das contas contábeis das Unidades Gestoras Executoras do
Órgão 41231 – Anatel, que inclui o Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações (Fistel),
órgão integrante do Orçamento Fiscal e da
Seguridade Social (OFSS).
As estruturas e a composição das DCON estão de acordo com o padrão da Contabilidade
Aplicada ao Setor Público Brasileiro e são
compostas por:
I.

Balanço Patrimonial (BP);

II.

Demonstrações das Variações Patrimoniais
(DVP);

III.

Balanço Orçamentário (BO);

IV.

Balanço Financeiro (BF);

V.

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

VI.

Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido (DMPL); e

VII. Notas Explicativas.

Resumo dos Principais Critérios e Políticas
Contábeis
Caixa e Equivalentes de Caixa
Incluem o limite financeiro disponível em caixa e depósitos diversos. Parte dos recursos
está aplicada na Conta Única da União e é
acrescida dos rendimentos auferidos até a
data das demonstrações contábeis.
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Compreendem outros direitos a receber e
estão relacionados, principalmente, com: (i)
adiantamento; e (ii) Estoques.
Os Estoques são avaliados e mensurados nas
entradas pelo valor de aquisição e nas saídas
pelo custo médio ponderado.

Ativo Realizável a Longo Prazo
Abrangem os créditos a receber com a dívida
ativa tributária e não tributária.
Imobilizado
Engloba os bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição
ou construção. Após o reconhecimento inicial,
ficam sujeitos à depreciação ou amortização
(quando tiverem vida útil definida), bem como
à redução ao valor recuperável e à reavaliação.
Intangível
Este grupo é composto por bens incorpóreos,
que na Anatel são os softwares, destinados à
manutenção das atividades inerentes à missão institucional da Agência. São mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição, deduzido o saldo da respectiva conta
de amortização acumulada (quando tiverem
vida útil definida).
Depreciação e Amortização dos Bens Móveis
A base de cálculo para a depreciação e a amortização mensal do ativo imobilizado compreende tanto os custos diretos como os indiretos. O
método de cálculo dos encargos de depreciação aplicável é o das quotas constantes.
A regra geral para a depreciação dos bens
móveis inicia-se a partir do primeiro dia do
mês seguinte à data da colocação do bem
em utilização.
As taxas utilizadas para o cálculo da depreciação e amortização mensal são resultantes
da divisão de 1 (um) inteiro pela quantidade
de anos da vida útil (metodologia constante
na Macrofunção 02.03.30-Manual Siafi), multiplicado por 100 (cem), dividido pela quantidade de meses do ano.
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A Anatel adota critérios e procedimentos para
os registros de Depreciação e Amortização,
em conformidade com a NBC T 16.9, aprovada pela Resolução CFC nº 1.136, de 2008 e
em consonância com as orientações contidas
nas Macrofunções STN/MF nºs 02.03.30 e
02.11.07 do Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público da STN.
Depreciação dos Bens Imóveis
As informações da depreciação dos bens
imóveis são apuradas pelo Sistema de
Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário da
União (SPIUnet), que é gerido pela Secretaria
de Patrimônio da União (SPU), nos termos
da Portaria Conjunta STN-MF e SPU-MP nº
703/2014.
Para fins contábeis, após a mensuração e o
lançamento nos sistemas corporativos da SPU,
os valores dos bens imóveis de uso especial
da União são atualizados sistemicamente, a
cada ano, na data base de 31 de dezembro,
independente de classificação. A depreciação
é apurada mensalmente e de forma automática pelo SPIUnet sobre o valor depreciável da
acessão, utilizando o método de cálculo da parábola de Kuentzle, conforme descrita no art.
7º na Portaria Conjunta STN/MF e SPU/MP nº
703/2014, expressa na equação seguinte:
Kd = (n2 – x2) / n2, onde:
Kd = coeficiente de depreciação
n = vida útil de acessão
x = vida útil transcorrida da acessão
Quanto à amortização de benfeitorias em
imóveis de terceiros, inicia-se quando da conclusão da benfeitoria e a taxa varia em função
do período de locação restante, conforme
definido em instrumento contratual. Para a
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amortização dos bens intangíveis, foi considerada a vida útil de cinco anos.
Passivo
As obrigações são evidenciadas por valores
conhecidos.
Os passivos circulantes e não circulante se
apresentam por: (i) obrigações trabalhistas,
previdenciárias e assistenciais; (ii) fornecedores e contas a pagar; e (iii) provisões.
Provisões
As provisões são as referentes a riscos fiscais.
Estas provisões estão aderentes à Portaria
AGU nº 40/2015.
Apuração do Resultado
No modelo Plano de Contas Aplicado ao
Setor Público (PCASP) é possível a apuração
dos seguintes resultados:

1

Patrimonial

2

Orçamentário

3

Financeiro

Resultado Patrimonial
A apuração do resultado patrimonial implica
a confrontação das variações patrimoniais
aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD).
As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão e
quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se a lógica do regime de
competência. A exceção se refere às receitas
tributárias e às transferências recebidas, que
seguem a lógica do regime de caixa, o que
é permitido de acordo com a Contabilidade
Aplicada ao Setor úblico.

As VPDs são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para a Agência, implicando
em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo a
lógica do regime de competência. A exceção
se refere às despesas oriundas de restituição
de receitas tributárias e às transferências
concedidas, que seguem a lógica do regime
de caixa, o que é permitido de acordo com a
Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

No Balanço Financeiro, é possível identificar a
apuração do resultado financeiro. Em função
das particularidades da União, pela observância do princípio de caixa único, é possível,
também, verificar o resultado financeiro na
Demonstração dos Fluxos de Caixa.

A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após
a apuração, o resultado é transferido para
uma conta de Superávit/Déficit do Exercício.
O detalhamento do confronto entre a VPA
e VPD é apresentado na Demonstração das
Variações Patrimoniais.
Resultado Orçamentário
O regime orçamentário da União segue o descrito no art. 35 da Lei nº 4.320/1964. Assim,
pertencem ao exercício financeiro as receitas
nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas.
O resultado orçamentário representa o confronto entre as receitas orçamentárias realizadas e as despesas orçamentárias empenhadas. O superávit/déficit é apresentado
diretamente no Balanço Orçamentário.
Resultado Financeiro
O resultado financeiro representa o confronto
entre ingressos e dispêndios, orçamentários
e extraorçamentários, que ocorreram durante
o exercício e alteraram as disponibilidades do
Órgão.
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6.3 - Notas Explicativas
Nota 1 – Caixa e Equivalentes de Caixa
Entre o saldo inicial e final da conta Caixa e Equivalente de Caixa no exercício de 2018 houve uma
redução de 2,42%, que equivale ao valor de R$ 113,9 milhões, relativos à utilização de recursos,
principalmente, de fonte própria para custear as despesas com a folha de pessoal de competência
setembro a novembro de 2018, conforme autorizado pela Portaria SOF nº 9.761, 26/09/2018. Em
decorrência de problemas pontuais no Siafi, as despesas referentes ao pagamento da folha de
pessoal de competência dezembro de 2018 foram efetivadas em 2/1/2019.
Tabela 31 - Caixa e Equivalentes de Caixa - R$ milhões

Descrição
Recursos da Conta
Única Aplicados
Limite de Saque
com Vinc. Pagto.

Total

Dez/2018

Dez/2017

A/H

A/V

19,88

18,18

9,37%

0,43%

4.578,38

4.693,96

-2,46%

99,57%

4.598,26

4.712,14

-2,42%

pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
no Manual Siafi em cumprimento ao acórdão TCU de nº 1.322/2018-Plenário, em vigor
desde setembro de 2018, que, dentre outros
procedimentos, orientou comparar os saldos
das contas de adiantamentos em relação às
contas de obrigações de pessoal a pagar respectivas, culminando na baixa do saldo da
conta que apresentasse menor valor.
Na Nota 5, que trata de Obrigações Trabalhistas,
Previdenciárias e Assistenciais de Curto Prazo
– Pessoal a Pagar, serão descritos os valores a
pagar já descontados os adiantamentos concedidos até dezembro de 2018.
3,51

3,48

dez/18
dez/17

Fonte: Siafi

A variação de 9,37% da rubrica recursos da
Conta Única Aplicados decorreu da entrada decendial de rendimentos auferidos da
Aplicação Recursos na Conta Única, inerentes ao saldo do Fistel mantidos nesta conta.
Destaca-se, ainda, que o saldo da conta Limite
de Saque com Vinculação de Pagamento, R$
4.578,4 milhões, é decorrente de exercícios
anteriores e se refere, de forma preponderante, a rendimentos (Fonte 280) de recursos auferidos pela aplicação de recursos na
Conta Única do Tesouro Nacional (CTU) até
o exercício de 2012. O saldo em dezembro de
2018 evidencia uma redução de R$ 115,5 milhões, decorrente da utilização para custeio
da folha de pagamento de pessoal, sendo
de forma complementar para a competência
abril/2018 e de forma integral para as competências de setembro a novembro e 2ª parcela
do 13º salário de 2018, em conformidade com
a Portaria SOF nº 9.761/2018, que aprovou a
utilização do superávit financeiro de 2017.

Ressalta-se a previsão para utilização do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2018, relativo à fonte
280 – Recursos Próprios Financeiros, e concomitante liberação da fonte 100 – Recursos
Ordinários com redução também da fonte 156
– Contribuição do Servidor para o Plano de
Seguridade Social do Servidor Público, para
viabilizar o pagamento de despesas com pessoal e encargos sociais, no âmbito da Anatel.
Nota 2 - Demais Créditos e Valores a Curto
Prazo
Os valores deste grupo referem-se a adiantamentos de 13º salário e de salários e ordenados/
subsídios pagos por ocasião das férias, antecipados nas folhas de pagamento da competência dezembro dos exercícios de 2017 e 2018.
A redução deste grupo no exercício de 2018
comparado com 2017, em 2,74%, está diretamente relacionada à nova rotina da folha de pagamento de pessoal estabelecida

0,52

Adiantamento de 13º Salário

novo Sistema que substituirá o Sigec, conforme descrito em 5.1.5.
Nota 4 - Imobilizado, Intangível, Depreciação
e Amortização
O imobilizado na Anatel é composto pelos
bens móveis e imóveis, sendo que o valor
líquido contábil representa 7,86% do Ativo
Não Circulante. É reconhecido inicialmente
com base no valor de aquisição e construção.
Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos
à depreciação ou amortização.
Os gastos posteriores à aquisição e construção são incorporados ao valor do imobilizado
desde que tais gastos aumentem a vida útil
do bem e sejam capazes de gerar benefícios
econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos
diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

0,66

Salários e Ordenados-Pag.Antecipado

Ao término do exercício de 2018, a Agência
apresentou um saldo de R$ 219,64 milhões
eferentes ao imobilizado.

Figura 64 - Obrigações Trabalhistas

Nota 3 – Ativo Realizável a LP - Créditos da
Dívida Ativa
Os créditos da dívida ativa tributária e não
tributária representam 91,40% do Ativo Não
Circulante, contudo, não houve variação nos
saldos desde o término do exercício anterior
até o final do exercício de 2018. A ausência
de variação em questão decorreu da impossibilidade operacional no Sistema Interno de
Gestão de Crédito (Sigec) da Anatel de gerar
as informações necessárias à contabilização
de novos créditos inscritos, além da atualização dos demais já registrados. Destaca-se
que está em desenvolvimento o Arco, um

Tabela 32 - Imobilizado – R$ milhões
Descrição

Dez/2018

Dez/2017

AH

Bens Móveis

85,43

88,45

-3,42%

(+) Valor Bruto Contábil

149,14

140,47

6,17%

(-) Depr./Amortização/
Exaustão Acum. Bens
Móveis

-63,71

-52,02

22,47%

Bens Imóveis

134,21

137,46

-2,36%

(+) Valor Bruto Contábil

145,41

145,22

0,13%

(-) Depr./Amortização/
Exaustão Acum. Bens
Imóveis

-10,56

-7,16

47,50%

(-) Amort. de
Benfeitorias em Imóveis
de Terceiros

-0,64

-0,60

7,26%

219,64

225,91

-2,78%

Total

Fonte: Siafi
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Bens Móveis
Os Bens Móveis totalizam um valor bruto contábil de R$ 149,14 milhões e estão distribuídos
no gráfico abaixo, sendo a sua Depreciação
Acumulada no valor R$ 63,71 milhões, correspondente a 42,72% do valor bruto contábil.
Dos Bens Móveis registrados na Agência, os
itens mais expressivos referem-se a Máquinas,
Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas, cerca de 67%, e Bens de Informática, com 25%,
desse grupo. Dentre os bens de informática
houve uma variação de 26,29%, decorrente da
entrada de Hardware Solução Backup, Firewall
em Cluster, Notebooks e Microcomputadores
adquiridos até o final de 2018. A variação no
Valor Líquido Contábil, que registrou redução
de 3,42%, decorreu basicamente do reconhecimento da depreciação e amortização ocorrida no exercício, sendo esta superior ao valor da entrada de bens em aproximadamente
R$ 3,0 milhões.
Demais Bens
Móveis
8%

Bens de
Informática
25%

Bens Intangíveis
A Agência apresentou um valor bruto contábil de R$ 61,25 milhões relacionados ao intangível e
um valor de amortização acumulada de R$ 40,50 milhões, que representa 66,13% do valor bruto
desse grupo, resultando num valor líquido contábil do intangível de R$ 20,74 milhões, cuja representatividade é de 0,74% do Ativo Não Circulante.

Dentre os Bens Imóveis, cerca de 99% correspondem a valores dos Bens de Uso Especial
Registrados no Spiunet, sendo 87,15% dos
Imóveis constituídos por edifícios. Nos demais itens não houve variação no exercício.

No intangível, destaca-se o item Software, que representa cerca de 93,28% do total do grupo.
A variação no Valor Líquido Contábil, o qual reduziu em 19,85%, decorreu basicamente do reconhecimento da amortização ocorrida no exercício, superior ao valor da entrada de softwares em
aproximadamente R$ 5,0 milhões.

Tabela 33 - Bens Imóveis – R$ milhões

Máquinas,
Aparelhos,
Equip. e
Ferramentas
67%

Bens Imóveis
Os Bens Imóveis da Anatel, reconhecidos
contabilmente no Balanço Patrimonial, perfazem o montante de R$ 145,41 milhões e estão
detalhados a partir da conta patrimonial de
bens imóveis no quadro a seguir, sendo a sua

No quadro a seguir, é apresentada a composição do grupo Intangível.
Tabela 34 – Intangível – R$ milhões

Descrição
Bens de Uso
Especial
Bens Imóveis
em Andamento
Benfeitorias em
Propriedade de
Terceiros

Figura 65 - Bens móveis
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Depreciação Acumulada no valor de R$ 10,56
milhões e a Amortização das Benfeitorias em
Imóveis de Terceiros no valor de R$ 0,64 milhão. A soma das duas correspondem a 7,70%
dos valores brutos dos bens imóveis.

Dez/2018

Dez/2017

AV
2018

Descrição
Software

144,36

0,03

143,83

0,06

99,27%

0,02%

1,11

0,71%

0,00

0,22

0,00%

Subtotal –
Valores Brutos

145,41

145,22

100,00%

Depr. /
Amortização
Acumulada

-11,20

-7,76

7,70%

Subtotal

-11,20

-7,76

7,70%

134,21

137,46

-

Instalações

Total Líquido
Contábil

Dez/2017

AH

AV
2018

57.132.699,32

54.061.852,12

5,68%

93,28%

Adiantamento para Transf.
de Tecnologia

4.114.336,00

4.114.336,00

0,00%

6,72%

Subtotal – Valores Brutos

61.247.035,32

58.176.188,12

5,28%

100%

(-) Amortização Acumulada

-40.504.690,59

-32.295.343,65

25,42%

66,13%

Subtotal

-40.504.690,59

-32.295.343,65

25,42%

66,13%

20.742.344,73

25.880.844,47

-19,85%

-

Total Líquido Contábil
1,03

Dez/2018

Fonte: Siafi

Fonte: Siafi
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Nota 5 - Obrigações Trabalhistas,
Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo – Pessoal a Pagar
Ao término do exercício, o Órgão 41231 –
Anatel apresentou as obrigações inerentes
a pessoal a pagar conforme gráfico a seguir.
Houve uma variação de 100,00% nas obrigações de pessoal a pagar em decorrência de o
valor líquido da folha de pessoal da competência dezembro de 2018 só ter sido paga em
02/01/2019, fato não ocorrido em anos anteriores. Ressalta-se que o evento ocorreu por
problemas sistêmicos no Siafi, sendo que o
habitual é o citado pagamento ser efetivado
até o último dia útil do exercício.
No tocante ao valor de férias a pagar, este se
refere ao valor de férias e 1/3 constitucional
de férias pendente de pagamento até o final
do exercício, deduzido o adiantamento efetivado em dezembro relativo ao exercício de
2019. Tal procedimento foi efetivado em observância à nova rotina da folha de pagamento constante do Manual Siafi em cumprimento
ao Acórdão TCU nº 1.322/2018-Plenário, em
vigor desde setembro de 2018, que, dentre
outros, orientou comparar os saldos das contas de adiantamentos em relação às obrigações de pessoal a pagar respectivas, culminando na baixa do menor saldo apresentado.
24,85

Pessoal a Pagar

1,57

0,43

Férias a Pagar

Demais Obrigações

Figura 66 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e
Assistenciais a Pagar a Curto Prazo – Pessoal a Pagar
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Tabela 35 - Fornecedores e Contas a
Pagar a Curto Prazo – R$ milhões

Descrição da Conta

Contas a Pagar Credores Nacionais

Dez/2018

Dez/2017

0,204

0,310

AH

-33,94%

Nota 7 - Demais Obrigações a Curto Prazo –
Valores Restituíveis
Os valores evidenciados no quadro a seguir
referem-se, predominantemente, a depósitos
recebidos por determinação judicial e a depósitos de terceiros e representaram 61,74%
do total do Passivo Circulante. Comparando
os valores entre os exercícios de 2018 com
o mesmo período de 2017, observa-se um
acréscimo de 43,13% no total do grupo, e
deste aproximadamente R$ 9,6 milhões referentes aos citados depósitos, valores a serem identificados e contabilizados em suas
respectivas receitas. O remanescente, cerca
de R$ 2,6 milhões, foi derivado da folha de
pessoal competência dezembro de 2018, cuja
quitação, devido a problemas sistêmicos no
Siafi, só ocorreu em 2/1/2019.
Tabela 36 - Demais Obrigações a Curto Prazo
– Valores Restituíveis - R$ milhões

Total

0,204

0,310

-33,94%

Fonte: Siafi

Demais
Fornecedores
(18 empresas)
35%

RM
Transportes e
Locação de
Veículos Ltda
25%

Valores em R$ milhões

22,85

Salários, subsídios,
remuner.e benefícios

Nota 6 - Fornecedores e Contas a Pagar a
CP-Curto Prazo
Os R$ 204,7 mil evidenciados no quadro abaixo se referem a obrigações com fornecedores
decorrentes de prestação de serviços e do
fornecimento de bens móveis apropriados no
Siafi até o final do exercício de 2018, a serem
pagas mediante disponibilidade de recursos
financeiros no exercício seguinte.

Money Turismo
Eireli
20%

H.M. Rodrigues
de Queiros Luz
Silva
20%

Passivo
Circulante
– Valores
Restituíveis
Depósitos
recebidos por
determinação
judicial

Dez/2018 Dez/2017

AH

32,86

26,03

26,25%

Depósitos
de terceiros

4,96

2,21

124,48%

Retenções e
outros derivados
da folha de
dezembro

2,60

0,00

100%

Totais

40,42

28,24 43,13%

Figura 67 - Maiores de fornecedores a pagar a curto prazo
Fonte: Siafi

Fonte: Siafi
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Nota 8 - Patrimônio Líquido – Resultados
Acumulados – Resultado do Exercício
No final do exercício o Órgão 41231 – Anatel
apresentou um saldo em Resultados Acumu
lados de R$ 3,2 bilhões, inferior em R$ 4,3
bilhões quando comparado com o saldo no
exercício de 2017.

do reconhecimento de provisão para perdas
ju
diciais e ad
minis
trativas no valor de R$
4,16 bilhões, registrada pela STN, por meio
do documento Siafi 2018NS003731, na UG
413001 do Órgão 41231, relativo ao Item III.10
(Legitimidade da cobrança da Taxa de Fisca
lização da Anatel) do Ofício nº 9/2018/GAB/
DEPCONT/PGF/AGU. Apesar da variação dos
Resultados Acumulados do Período ter sido
de 57,61% negativo, impactada pelo registro
da referida provisão, na comparação do Pas
sivo + PL entre os exercícios de 2018 e 2017,
verifica-se que a variação foi de apenas 1,67%
negativo, decorrente do reflexo contábil do
citado registro no Passivo Não Circulante.

Os Resultados Acumulados, quadro abaixo, re
presentam 42,95% do Passivo + Patrimônio Lí
quido, havendo uma variação negativa entre os
períodos de 57,61%, equivalente a R$ 4,3 bilhões.
Isso se refere ao Resultado Acumulado do
Período, prejuízo decorrente, principalmente,

Tabela 37 - Passivo + Patrimônio Líquido - Resultados Acumulados - R$ milhões

Passivo + Patrimônio Líquido
Passivo Circulante
Passivo Não Circulante
Patrimônio Líquido - Resultados
Acumulados

Total Passivo + Patrimônio Líquido

Dez/2018

Dez/2017

AH

AV 2018

65,47

28,55

129,33%

0,88%

4.155,29

0,00

100,00%

56,17%

3.177,16

7.494,89

-57,61%

42,95%

7.397,92

7.523,44

-1,67%

Fonte: Siafi

Nota 9 – Obrigações Contratuais
Ao final do exercício de 2018, a Agência apresentou um saldo de R$ 293,08 milhões relacionados a obrigações contratuais referentes
a parcelas de contratos a serem executadas
no(s) próximo(s) exercício(s).
As obrigações contratuais referentes aos
Contratos de Aluguéis tiveram uma redução
de 46,22% se comparado com o final do exercício de 2017, resultante, principalmente, da
baixa de saldo contratual decorrente de processo de rescisão amigável, de R$ 1,1 milhão
do contrato de aluguel da Anatel Rondônia,
efetivado no exercício.
Os contratos firmados de Prestação de Servi
ços possuem uma representatividade de
85,13% em relação ao total, sendo da contratada Plansul, cujo objeto é de prestação de
serviços de Call Center, o maior percentual,
31,50%. A seguir evidenciamos a relação dos
contratados, predominantemente os relativos
à prestação de serviços, com os valores mais
significativos a executar ao final do exercício.

249,5

248,7

dez/18
dez/17

4,76
Serviços

8,85

Aluguéis

38,82

5,84

Fornec. de Bens

Figura 68 - Obrigações Contratuais - R$ milhões
Tabela 38 - Obrigações Contratuais
– Por Contratado - R$ milhões

Nome do Contratado
Plansul Planejamento
e Consultoria Eireli

31/12/2018

AV

92,33

31,50%

Proclima Engenharia Ltda.

16,81

5,74%

Indra Brasil
Soluções e Serviços
Tecnológicos SA

12,96

4,42%

Valores dos demais
contratados (402)

293,08

58,34%

Total

293,08 100,00%
Fonte: Siafi

Segue o detalhamento de dois dos 402
contratos firmados, que juntos representam
58,34% do montante contratado a executar.
• Plansul - Planejamento e Consultoria Eireli
– Contrato nº 027/2014 – Pregão Eletrônico 17/2014, Call Center – Anatel (Central
de Atendimento ao público em geral, Serviço de acolhimento, encaminhamento,
tratamento e controle das solicitações).
• Intelig Telecomunicações LTDA (atual TIM
S/A) – Contrato nº 001/2016 – Pregão Eletrônico nº 011/2015, Prestação de Serviço
Telefônico Fixo Comutado (STFC) para
recebimento de chamadas telefônicas
originadas de terminais fixos para acesso
aos códigos 1331 e 1332. (Call Center).
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Nota 10 – Garantias Contratuais
Ao final do exercício de 2018, a Agência apresentava um saldo acima de R$ 5,5 bilhões
relacionados a garantias contratuais firmadas
pelos contratados, destacando-se as garantias referentes às empresas de serviços de telecomunicações, voltadas para as atividades
finalísticas da Agência.
As garantias relativas aos contratos de empresas de serviços de telecomunicações possuem uma representatividade de 99,65% em
Demais
Garantias (186)
Oi Móvel S.A

124,14

relação ao grupo, sendo os demais 0,35%
referentes aos contratos administrativos de
manutenção da Agência, conforme demonstrado na Figura 69.
Na Figura 70, estão relacionadas as garantias
oferecidas pelas empresas de serviços de
telecomunicações referente aos contratos firmados com a área finalística da Agência, com
os valores mais significativos na data-base de
31/12/2018.

3.714,51 3.714,39

dez/18

dez/17

450,78

Tim Celular S.A

1.431,72

Claro S.A

1.769,89 1.769,87
1.711,08

Vivo S.A

0,21

1.766,90

Seguros-Garantia

Figura 69 - Garantias relativas aos contratos de empresa
de serviços de telecomunicações - R$ milhões

Fianças

0,24

Cauções

Figura 70 - Garantias relativas aos contratos de empresa
de serviços de telecomunicações - R$ milhões
Fonte: Siafi

Nota 11 – Variações Patrimoniais Aumentativas (VPAs)
O gráfico abaixo evidencia a arrecadação, principalmente do Fistel e as Transferências
Intragovernamentais.

A arrecadação no exercício de 2018, decorrente do recebimento de Taxas de Fiscalização,
Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico e Exploração de Bens (Cide),
Direito e Prestação de Serviços, oriunda do
Fistel, totalizou o montante de R$ 5.679,79 milhões, representando 90% das VPAs. Destacase do total arrecadado, os valores relativos à
Taxa de Fiscalização de Instalação (TFI) e à
Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF),
bem como a receita oriunda da Cide, que,
juntas, representaram 85,92% das variações
patrimoniais aumentativas.

R$ 3.378,68
54%

R$ 471,25
8%
R$ 265,46
4%

R$ 2.035,66
32%

Tabela 39 - Taxas, Cide e Exploração de Bens, Direito e Prestação de Serviços - R$ milhões

Especificação

2018

AV 2018

6.301,68

2017

Fonte: Siafi

AH

3.725,88

69,13%

Taxas
Taxas

3.378,68

53,62%

2.375,48

42,23%

Cide

2.035,66

32,30%

157,49

1192,53%

265,46

4,21%

610,98

-56,55%

Transf. e Delegações Recebidas

471,25

7,48%

539,03

-12,57%

Demais VPAs

150,64

2,39%

42,90

251,12%

CIDE
Exploração de Bens, Dir.
e Prest. de Serviços
Transf.
Intragovernamentais

Figura 71 - Taxas, Cide e Exploração de Bens, Direito e Prestação de Serviços - R$ milhões
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Com relação às receitas de Exploração de
Bens, Direitos e Prestação de Serviços, comparando os exercícios de 2018 e 2017, evidencia-se uma redução na arrecadação de
56,55%. Esse resultado foi influenciado, principalmente, pelo recebimento no exercício
de 2017 de R$ 327,00 milhões relativos às
receitas de Ônus Contratuais sobre o STFC,
cuja sazonalidade é bienal, com vencimentos
previstos para abril de cada ano ímpar. Novo
recebimento com características similares
está previsto para ocorrer em 2019.

No tocante a variação de 42,23% das taxas,
quadro abaixo, equivalente ao montante de
R$ 1,0 bilhão, decorreu de depósito judicial
convertido em renda em setembro de 2018
pela empresa Telefônica Brasil (Vivo). Esses
valores são relativos a tributos devidos desde
o exercício de 2003, inicialmente questionados por mandado de segurança com posterior desistência da ação pela empresa.

VPAs

R$ 150,64
2%

Quanto à variação de cerca de 1.193% na Cide,
em valor correspondente a R$ 1,9 bilhão, este
decorreu de depósitos judiciais convertidos em
renda em setembro de 2018, relativos à receita
de Contribuição de Fomento da Radiodifusão
Pública (CFRP) de diversas empresas de serviços de telecomunicações apelantes que desistiram da respectiva ação judicial.

Expl. de Bens, Dir. e Prest. de Serviços
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Nota 12 – Demais Variações Patrimoniais
Aumentativas (VPAs)
Dentre as demais VPAs, a conta Diversas
Variações Patrimoniais Aumentativas totaliza
o valor de R$ 141,11 milhões, representando
93,67% do grupo em referência, preponderante relacionado à arrecadação de multas previstas na Lei Geral de Telecomunicações (LGT),
dentre as quais se destacam R$ 9,6 milhões de
multas vencidas em períodos anteriores; R$
38,5 milhões de multas com vencimento até
o final do exercício de 2018 e R$ 74,8 milhões
provenientes de recolhimento por empresa de
telecomunicações de duas parcelas inerentes
ao Programa de Regularização de Débitos
não Tributários (PRD), nos termos da Lei nº
13.494/2017.

Quanto ao aumento de 100,00% no item de
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincor
poração de Passivos, em torno de R$ 6,7 milhões, refere-se a ganhos na incorporação de
ativos (receitas) decorrente da aquisição bens
móveis. Em contrapartida, ocorreu registro
no mesmo valor, na conta “Desvalorização e
Perda de Ativos e Incorporação de Passivos”,
es
pe
cificamente perdas por incorporação
de passivos (despesas), conta detalhada na
Nota 15, Quadro 13, inerente aos bens móveis
adquiridos até o encerramento do exercício.
O fato permutativo relativo à entrada de bens
móveis no patrimônio e à saída de recursos
para pagar os compromissos registrados no
passivo gera movimento de receita e despesa
na VPD, no mesmo valor, não impactando o
resultado do exercício

Tabela 40 - Demais VPAs - R$ milhões

Especificação

2018

Demais VPAs
Valorização e ganhos c/ Ativos e desincorporação de Passivos
Outras VPAs

39,12%
5,08%
55,80%

3,83%

1,25%

Transf. Intragovernamentais: R$ 5.926,6 milhões (55,80%)
Constituição de Provisões: R$ 4.155,2 milhões (39,12%)
Pessoal, Encargos e Benefícios: R$ 406,3 milhões (3,83%)
Demais VPDs: R$ 132,7 milhões (1,25%)
Figura 72 - Variações Patrimoniais Diminutivas
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AV 2018

2017

Especificação

251,12%

1,79

1,19%

15,60

-88,53%

6,66

4,42%

-

100,00%

142,19

94,39%

27,30

420,80%

O gráfico ao lado evidencia o total das
Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD),
seguido do detalhamento em notas dos valores e variações expressivas.
As VPDs referem-se principalmente a despesas de Pessoal e Encargos e a Transferências
Intragovernamentais, conforme evidenciado
a seguir.

Fonte: Siafi

2018

Pessoal, Encargos e Benefícios

AH

42,90

despesas relativas à assistência à saúde, que
em 2017 era demonstrada na conta “Diversas
Variações Patrimoniais Diminutivas”. Com relação à conta Outras Variações Patrimoniais
Diminutivas - Pessoal e Encargos, constante
do grupo Pessoal e Encargos da DVP, quadro
abaixo, o valor de R$ 11,95 milhões refere-se a
pessoal requisitado de outros órgãos, principalmente da Telebrás.

Tabela 41 - Pessoal, Encargos e Benefícios - R$ milhões

Fonte: Siafi

150,64

VPAs Financeiras

Nota 13 – Pessoal, Encargos e Benefícios
As despesas com pessoal, encargos e benefícios representaram 3,83% do total das
VPDs, sendo esses gastos em 2018 superiores aos de 2017 em 0,40%, no valor de R$
1,64 milhão, influenciados, principalmente,
pela progressão funcional e reajuste salarial ocorrido no exercício de 2018, pela concessão, em maior número, de aposentadorias, e ainda, alteração na evidenciação das

Fonte: Siafi

AV 2018

2017

406,40

AH

404,76

0,40%

Remuneração a Pessoal

311,22

76,58%

308,35

0,93%

Encargos Patronais

54,77

13,48%

59,37

-7,74%

Benefícios a Pessoal

13,24

3,26%

13,17

0,52%

Benefícios-Prev. e Assist.

15,22

3,75%

11,88

28,18%

Outras-VPDs-Pessoal e Encargos

11,95

2,94%

12,00

-0,41%

Nota 14 – Transferências e Delegações
Concedidas – Transferências
Intragovernamentais
Os valores na conta de Transferências
Intragovernamentais, conforme indicado no
quadro abaixo, referem-se às arrecadações
pelo Fistel e da Anatel (CFRP) evidenciadas

nas VPAs e transferidas, de forma automática, à STN. A variação positiva de 55,80% é reflexo direto do ingresso das receitas de taxas
de fiscalização, Cide e Exploração de Bens,
Direito e Prestação de Serviços.

Tabela 42 - Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) - R$ milhões

Especificação
VPDs

2018

AV 2018

10.621,10
Pessoal, Encargos e Benefícios

Fonte: Siafi

2017

AH

3.74,98

183,31%

406,40

3,83%

404,76

0,40%

Transferências e Delegações Concebidas–Transf. Intragov.

5.926,63

55,80%

3.233,09

83,31%

Constituição de Provisões

4.155,29

39,12%

0,00

100,00%

132,77

1,25%

111,12

19,48%

Demais VPDs
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Nota 15 – Demais Variações Patrimoniais
Diminutivas (VPDs)
No grupo Demais VPDs, constante do quadro
a seguir, destaca-se o valor de R$ 123,35 milhões referente ao item Uso de Bens, Serviços
e Consumo de Capital Fixo, que corresponde a
92,91% do grupo, tendo sido aplicado para custear despesas incorridas e pagas pelo Órgão
Anatel no exercício de 2018, relacionadas à
prestação de serviços e fornecimento de bens
de consumo necessários para o desempenho
de suas atividades finalísticas e operacionais.
No tocante ao aumento da conta Desvalorização
e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos,
houve uma variação de 1.263,13%, equivalente
a R$ 6,68 milhões, concernentes às perdas por
incorporação de passivos (despesas), que tiveram como contrapartida o registro de mesmo
valor na conta valorização e ganhos com ativos
e desincorporação de passivos, especificamente ganhos na incorporação de ativos (receitas),
detalhados na Nota 12, Quadro 10, relativa aos
bens móveis adquiridos em 2018.

O fato permutativo relativo à entrada de bens
móveis no patrimônio e à saída de recursos
para pagar os compromissos registrados no
passivo geram movimento de receita e despesa na VPD, no mesmo valor, não impactando o resultado do exercício.
Tabela 43 - Demais VPDs - R$ milhões

AV
2018

Especificação

2018

2017

AH

Demais VPDs

132,77

111,12

19,48%

Uso de Bens,
Serv. e Consumo
de Capital Fixo

123,35

92,91% 107,36

14,90%

VPDs Financeiras

0,20

0,15%

0,07

176,69%

Desv alorização e
Perda de Ativos
eIncorporação de
Passivos

6,68

5,03%

0,49

1263,13%

Tributárias

0,24

0,18%

0,22

9,83%

Outras VPDs

2,30

1,73%

2,98

-23,01%
Fonte: Siafi

Nota 16 - Resultado do Balanço Orçamentário
As informações acerca do Balanço Orçamentário
(BO) estão evidenciadas por Órgão Anatel
(41231). Quanto aos dados por Unidade
Orçamentária (UO 24211 – Anatel, código que
passou a ser utilizado a partir da incorporação
do Ministério das Comunicações ao MCTIC),
destacamos a descentralização de recursos
por Termo de Execução Descentralizada (TED).
As Receitas do Fistel integram o Balanço
Orçamentário da Agência. Quanto ao resultado das receitas, considerando a previsão atualizada, houve um Excesso de Arrecadação
de 27,67% no exercício de 2018.
Destaca-se o crédito utilizado no valor de
R$ 11,02 milhões referente ao Acordo firmado
com a União Internacional de Telecomunicações
(UIT) para realização do projeto que visa ajudar a dotar o País de um ambiente regulatório
propício à transformação digital, com ênfase à
modificação do marco regulatório das telecomunicações, priorizando a atualização e modernização da Lei Geral das Telecomunicações
(LGT), em consonância com as melhores práticas internacionais, as tendências do setor e
a Estratégia Brasileira para a Transformação
Digital (E-Digital).

Com relação às despesas no exercício de
2018, comparando a Dotação Atualizada versus as Despesas Empenhadas, houve uma
economia de despesa de 6,61%, no montante
de R$ 41,0 milhões, sendo:
• R$ 12,7 milhões referente aos TEDs;
• R$ 12,9 milhões de despesas previstas
para pessoal e encargos sociais;
• R$ 1,3 milhão para outras despesas correntes; e
• R$ 14,1 milhões relativos a Despesas de
Capital - Investimentos, valor de dotações
previstas e não empenhadas no exercício.
Ressalta-se que a execução da dotação orçamentária no exercício de 2018 executada
pelo Órgão Anatel, e considerando o valor de
R$ 12,7 milhões relativo às TEDs, apresenta
uma economia de despesa de 4,56%.
O gráfico abaixo evidencia a síntese do
Balanço Orçamentário, de acordo com a Lei
nº 4.320/64 e as NBC T, por Órgão 41231 –
Anatel, indicando a realização das receitas
e das despesas, em função da previsão e da
dotação orçamentária

2.404,3

Previsão/Dotação

1.883,2

620,6
Receitas

579,6
Despesas

Figura 73 - Variações Patrimoniais Diminutivas - R$ milhões

Fonte: Siafi

Nota: os valores referentes à execução das despesas não
contemplam o valor de R$ 12,7 milhões referente aos TEDs.
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Nota 17 - Termo de Execução Descentralizada
(TED)
No exercício, a Agência firmou TED visando a
realização de estudos sobre a regulação apoiada em incentivos (UnB), pesquisas e gestão
de dados para análise de relações de consumo
em telecomunicações no Brasil, com foco no
comportamento do consumidor e de operadores do setor pelo (IBICT) e Review do setor
de telecomunicações brasileiro e das políticas
públicas no ambiente digital no país - Going
Digital (MCTIC), conforme quadro ao lado.

Tabela 46 - Receitas Orçamentárias detalhadas por receita, incluindo a DRU em 2017 - R$ milhões
Tabela 44 - Termo de Execução Descentralizada
(TED) - R$ milhões

Termo de Execução Descentralizada

Descrição das Receitas Orçamentárias

2018

Universidade de Brasília

3,7

Instituto Brasileiro de Informações em Ciência
e Tecnologia (IBICT)

4,1

Ministério da Ciência, Tecnologia, Informação
e Comunicação (MCTIC)

4,9

Total

12,7
Fonte: Siafi

O gráfico abaixo evidencia os recursos constantes do Balanço Financeiro Ingressos Orçamentários e
Extraorçametários por grupo, seguido do detalhamento em notas dos valores e variações expressivas.
Saldo do Exercício Anterior

R$ 4.712,14

Recebimentos Extraorçamentários
Transferências Financeiras Recebidas

R$ 3.540,98
R$ 471,25

Receitas Orçamentárias

R$ 2.404,25

Figura 74 - Recursos constantes do Balanço Financeiro Ingressos Orçamentários e Extraorçametários - R$ milhões

Nota 18 - Receitas Orçamentárias
Neste grupo em que os valores representaram 21,60% do total dos ingressos no exercício de 2018,
destaca-se a representatividade de 98,37% de Receitas Tributárias – Taxas, conforme quadro, sendo seus ingressos, de forma preponderante, de recursos arrecadados pelo Fundo de Fiscalização
das Telecomunicações (Fistel), oriundos da Taxa de Fiscalização de Instalação (TFI) e da Taxa de
Fiscalização e Funcionamento (TFF). As demais arrecadações correspondem a 1,63% do total.
Tabela 45 - Receitas Orçamentárias Ordinárias e Vinculadas incluindo a DRU em 2017- R$ milhões

Especificação

2018

Receitas Orçamentárias

2.404,25

2017

0,71%

0,002

0%

715,84

-100,00%

Vinculadas

2.416,19

100%

1.678,10

43,98%

Outros Recursos Vinculados a Fundos
(-) Deduções da Receita Orçamentária

5,05

2.378,74

1.673,06

-11,94

0%

2017

AH

2.365,13

98,37%

2.379,73

-0,61%

35,62

1,48%

3,94

803,85%

Rec. Patrimonial – Receita Valores Mobiliários

1,70

0,07%

1,74

-2,10%

Receitas de Serviços

1,69

0,07%

1,34

25,96%

Outras Receitas Correntes

0,11

0,004

0,58

0,02

2.387,33

0,71%

Receitas de Contribuições – Cide

TOTAL

2.404,25

Ressalta-se que o valor de R$ 2.379,73 milhões das receitas tributárias de Taxas, no exercício de 2017,
incluía os valores da Desvinculação de Receitas da União (DRU). No 1º trimestre de 2018, a Secretaria
do Tesouro Nacional (STN) promoveu alteração de rotina contábil visando demonstrar o valor das
receitas de Taxas, deixando de evidenciar os 30% relativos à DRU junto às Receitas Orçamentárias
Ordinárias, corrigindo assim as informações do Balanço Financeiro.
O montante de receitas de Taxas em 2017, sem a DRU, perfaz o valor de R$ 1.663,89 milhões.
Considerando a nova rotina contábil, a variação da arrecadação de Taxas entre os exercícios de 2018 e
2017 deixa de ser de 0,61% negativo e passa a ser de 42,14% positivo. Tal variação decorreu do ingresso de valores relativos a depósito judicial convertido em renda em setembro de 2018 pela empresa
Telefônica Brasil (Vivo). Esses valores são relativos a tributos devidos desde o exercício de 2003, inicialmente questionados por mandado de segurança com posterior desistência da ação pela empresa.

AH

2.387,33

37,44

AV 2018

Fonte: Siafi

Ordinárias

Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas
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AV 2018

Receitas Tributárias –Taxas

2018

Fonte: Siafi

42,18%

-6,62
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Nota 19 – Transferências Financeiras Recebidas
Este grupo, cuja participação é de 4,23% do
total dos ingressos, sendo que o valor de
Repasse Recebido foi de R$ 370,00 milhões,
representa 78,53% do total das transferências
e custeia em grande parte as despesas com
pessoal, encargos e benefícios, fornecedores
de bens e serviços, diárias e passagens.

de aproximadamente R$ 113,9 milhões, em
observância à Portaria SOF nº 9.761/2018, que
autoriza a utilização do saldo da conta Limite
de Saque na FR 280. Procedimento com previsão de aplicação de forma gradativa para
os próximos exercícios, substituindo a FR 100,
anteriormente disponibilizada para custear as
despesas de pessoal, encargos e benefícios.

A redução do valor do Repasse Recebido em
2018 em relação a 2017, de 22%, corresponde
a R$ 104,6 milhões está relacionada com o remanejamento da Fonte de Recursos - FR 280,

Para custeio de despesas de bens e serviços,
acrescenta-se o valor de R$ 20,76 milhões,
recebido por transferências para custear os
Restos a Pagar conforme evidenciado a seguir.

Tabela 47 - Transferências Financeiras Recebidas - R$ milhões

Especificação

2018

Transf. Financ. Recebidas

471,25

Resultantes da Exec. Orç.

398,10

370,05

Repasse Recebido

AV 2018

Fonte: Siafi

2017

AH

539,03

-12,57%

84,48%

499,14

-20,24%

78,53%

474,61

-22,03%

Sub-repasse Recebido

28,05

24,53

Sub-repasse Devolvido

0,00

0,00

Independentes da Exec. Orç.

73,15

15,52%

39,88

Transf. Receb. Pagto RP

20,76

19,23

Demais Transf. Recebidas

34,84

13,45

Mov. Saldos Patrimoniais

17,55

7,21

Nota 20 - Recebimentos Extraorçamentários
Grupo com representatividade de 31,82%
do total dos ingressos. Destaca-se a conta
Arrecadação de Outra Unidade, com 96,54%
do grupo, a qual se refere majoritariamente a recursos arrecadados pelo Fistel cuja destinação

legal é efetivada ao Fundo de Universalização
dos Serviços de Telecomunicações (Fust),
Fundo Nacional da Cultura (FNC), Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (FNDCT) e Secretaria do Tesouro
Nacional (STN).

Tabela 48 – Recebimentos Extraorçamentários - R$ milhões

Especificação

2018

Recebimentos Extraorçamentários

AV 2018

Fonte: Siafi

2017

3.540,98

AH

836,91

323,10%

Inscrição dos Restos a Pagar Processados

25,93

0,73%

0,25

10.355,72%

Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados

81,20

2,29%

2,29

256,78%

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

15,44

0,44%

15,49

-0,36%

Outros Recebimentos Extraorçamentários

3.418,41

Arrecadação de Outra Unidade

3.418,41

798,41
96,54%

798,41

328,15%

O gráfico abaixo evidencia os recursos constantes do Balanço Financeiro – Dispêndios Orçamentários e
Extraorçamentários, por grupo, seguido do detalhamento em notas dos valores e variações expressivas.
5.917,9
4.598,3
83,41%

579,6
Transferências
Financeiras
Concedidas

Saldo para o
Exercício Seguinte

Despesas
Orçamentárias

32,9
Despesas
Extraorçamentárias

Figura 75 - Variações Patrimoniais Diminutivas - R$ milhões
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Nota 21- Despesas Orçamentárias
Ordinárias
Referem-se aos créditos orçamentários utilizados para empenho, liquidação e pagamento de despesas com pessoal, encargos e benefícios durante o exercício.
Vinculadas
Referem-se aos créditos orçamentários utilizados para empenho, liquidação e pagamento de despesas, principalmente, decorrentes da prestação de serviços e fornecimento de bens durante o
exercício.
Os valores constantes da conta Outros Recursos Vinculados a Fundos são oriundos da FR 178
- Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel). A variação apresentada, de 88,03%, no
quadro abaixo, decorreu principalmente da inscrição em Restos a Pagar Não Processados resultante da realização de licitações relativas a bens e serviços de infraestrutura constantes no Plano
de Aquisições da Agência, concluídas no final do exercício.
A variação acima de 5.000% em Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas está relacionada ao remanejamento da FR 100 para a FR 280 de empenhos da folha de pagamento de
pessoal, em conformidade com a Portaria SOF nº 9.761/2018, que autoriza a utilização do saldo da
conta Limite de Saque na FR 280. Procedimento com previsão de aplicação de forma gradativa
para os próximos exercícios, substituindo a FR 100, anteriormente disponibilizada para custear as
despesas de pessoal, encargos e benefícios.
Tabela 49 - Despesas Orçamentárias - R$ milhões

Especificação
Despesas Orçamentárias

2018

Fonte: Siafi

AV 2018

579,60

2017

AH

499,19

16,11%

Ordinárias

246,34

42,50%

401,62

-38,66%

Vinculadas

333,26

57,50%

97,57

241,56%

0,40

-100,00%

0,10

-100,00%

Seguridade Social (Exceto RGPS)
Operação de Crédito

Nota 22 - Transferências Financeiras Concedidas
No quadro a seguir, destaca-se o valor de R$ 5.855,8 milhões em Movimento de Saldos Patrimoniais,
que representa 99,64% do subgrupo Independentes da Execução Orçamentária.
Esses recursos são derivados da arrecadação do Fistel e da Anatel, incluindo suas destinações
legais, que são transferidos de forma automática, quando da arrecadação, para a STN. A variação
de 83,14% da conta referenciada decorreu dos recebimentos, em setembro/2018, dos valores de
R$ 1,1 bilhão de taxas de Fiscalização e de Funcionamento e R$ 1,9 bilhão de Contribuição de
Fomento da Radiodifusão Pública (CFRP), detalhados na Nota nº 11, quadro da Demonstração das
Variações Patrimoniais (DVP).
Tabela 50 - Transferências Financeiras Concedidas - R$ milhões

Especificação

2018

Transferências Financeiras Concedidas
Resultantes da Exec. Orçam.
Repasse Concedido
Sub-Repasse Concedido
Repasse Devolvido
Independentes da Exec. Orçam.
Transferências Concedidas para Pag. de RP
Demais Transf. Concedidas
Movimento de Saldos Patrimoniais

AV 2018

Fonte: Siafi

2017

5.917,89

% AH

3.233,09

83,04%

40,87

0,69%

25,30

61,55%

12,82

31,36%

0,29

4.378,01%

28,05

68,64%

24,53

14,34%

0,00

0,00%

0,48

0,00%

5.877,02

99,31%

3.207,80

83,21%

3,78

0,06%

3,68

2,56%

17,44

0,30%

6,73

159,24%

5.855,81

99,64%

3.197,39

83,14%

Nota 23 – Saldo para o Exercício Seguinte
Os valores do saldo final de Caixa e Equivalente de Caixa no exercício de 2018, comparados com
o exercício de 2017, foram inferiores em R$ 113,9 milhões. Observa-se uma redução na ordem de
2,42%, que se refere à saída de recursos para custear a folha de pagamento, benefícios e encargos da competência setembro a novembro de 2018, em conformidade com a Portaria SOF nº
9.761/2018, que autoriza a utilização do saldo da conta Limite de Saque na FR 280. Ressalta-se
que a despesa da folha de competência dezembro de 2018 foi paga em 2/1/2019 em razão de
problemas pontuais no Siafi.
Fonte: Siafi

Tabela 51 - Saldo para o Exercício Seguinte - R$ milhões
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas
Outros Recursos Vinculados a Fundos

191

156,07

46,83%

2,84

5.392,99%

177,19

53,17%

94,23

88,03%

Especificação
Saldo p/ o Exerc. Seguinte-Caixa e Equivalentes de Caixa

2018
4.598,264

2017
4.712,14

AH
-2,42%
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Nota 24 – Demonstração dos fluxos de Caixa
(DFC)
A DFC apresenta os Ingressos (Receitas) e
Desembolsos das Operações (Despesas),
sendo classificados em fluxos operacional, de
investimento e de Financiamento, este último
sem movimentação na Agência neste exercício.
Esta demonstração permite a análise da capacidade de a Anatel gerar caixa e equivalentes
de caixa e da utilização de recursos próprios
e de terceiros em suas atividades.
O fluxo operacional compreende basicamente
os ingressos de receitas e de despesas referentes às atividades operacionais, este último evidenciando os desembolsos de pessoal e demais
despesas, além das transferências concedidas.
O fluxo de investimento é representado neste
exercício apenas por desembolso para aquisição de bens.
No exercício o resultado financeiro foi deficitário em 2,42% em relação a 2017, o que correspondeu a R$ 113,9 milhões, relativos aos fluxos
operacionais e de investimento em 2018.
Tais fluxos têm como contrapartida a Geração
Líquida de Caixa de igual valor, conforme detalhado a seguir.
Tabela 52 - Fluxos operacional e de investimento - R$ milhões

Descrição

2018

Atividades
Operacionais

-101,36

Atividades de
Investimento

-12,52

TOTAL

-113,87

2017
-5,37
-7,44

AH
1786,07%
68,32%

-12,81 1854,39%
Fonte: Siafi
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A geração líquida de caixa e equivalente de
caixa evidenciada na DFC para as atividades
Operacionais e de Investimento, que juntas
apresentam um resultado financeiro negativo
no montante de R$ 113,9 milhões em 2018, é
composta pela saída de recursos para custear
despesas de pessoal, encargos e benefícios das
competências setembro a novembro e 2ª parcela do 13º salário de 2018, em conformidade
com a Portaria SOF nº 9.761/2018, que autorizou o remanejamento de recursos da Fonte
100 (fonte tesouro) para a 280 (fonte própria),
pelas transferências concedidas e pelos desembolsos de investimento para aquisição de bens.

Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust)
Tabela 53 - Balanço Patrimonial (BP) - R$ milhões

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE

2018
-12,52

2017
-5,37

-7,44

4,75

4,75

ATIVO NÃO CIRCULANTE

62,80

62,80

Realizável a Longo Prazo

62,80

62,80

62,80

62,80

62,80

62,80

Imobilizado

0,00

0,00

Intangível

0,00

0,00

67,55

67,55

Caixa e Equivalente de Caixa

01

Créditos a Longo Prazo
02

TOTAL DO ATIVO
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

NE

2018

2017

A/H

100,00%

0,00%

100,00%

0,00%
A/H

0,006

0,010

0,006

0,00

0,00

0,010

0,006

67,54

67,54

-0,01%

-0,004

0,10

-103,73%

Resultado de Exercícios Anteriores

67,54

67,44

0,15%

Total do Patrimônio Líquido

67,54

67,54

-0,01%

67,55

67,55

0,00%

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
TOTAL DO PASSIVO

03

A/V

0,00%

0,010

Demais Obrigações a Curto Prazo

Figura 76 - Resultado Financeiro - R$ milhões

2017
4,75

PASSIVO CIRCULANTE

-101,36

2018
4,75

Dívida Ativa Não Tributária

Atividades Operacionais
Atividades de Investimento

NE

Fonte: Siafi

60,38%

A/V

100%

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL)
Resultados Acumulados
Resultado do Exercício

TOTAL DO PASSIVO + PL
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Tabela 54 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) - R$ milhões

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

NE

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

2018

Tabela 55 - Balanço Orçamentário (BO) - R$ milhões

2017
0,00

931,24

1.051,19

0,01

0,01

931,22

1.051,18

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

0,00

0,00

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

0,58

5,33

-89,08%

0,58

5,33

-89,08%

0,128

0,130

-2,23%

0,128

0,130

-2,23%

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

0,00

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Contribuições
Contribuições Sociais
Cide-Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico

Juros e Encargos de Mora
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências Intragovernamentais

TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIM. AUMENTATIVAS (I)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
Pessoal e Encargos

NE

RECEITAS

A/H

0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
-11,41%

Fonte: Siafi

NE

PREV. INICIAL

PREV.
ATUALIZADA

REC.
REALIZADAS

SALDO

RECEITAS CORRENTES
0,00

0,00

0,00

0,00

Receitas de Contribuições

779,96

779,96

651,87

-128,09

Contribuições de Intervenção no
Domínio Econômico-Cide

779,96

779,96

651,87

-128,09

Receita Patrimonial

267,73

267,73

131,18

-136,55

Delegação de Serviços Públicos

267,73

267,73

131,18

-136,55

Receitas de Serviços

0,94

0,94

1,41

0,47

Serviços Adm. e Comerc. Gerais

0,94

0,94

1,41

0,47

0,00

Outras Receitas Correntes

8,35

8,35

70,47

62,12

0,00

0,00

Multas Adm., Contr. e Judiciais

8,35

8,35

70,47

62,12

931,95

1.056,66

1.056,98

1.056,98

854,93

-202,05

2018
0,00

2017

Receitas Tributárias
-11,41%

-11,80%

TOTAL REC. ORÇ. (I)

04

A/H

0,00

DESPESAS

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

0,00

0,00

DESP.
ORÇAMENTÁRIAS

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

0,00

0,00

DESP. CORRENTES

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,00

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

0,00

0,001

-100,00%

Outras Desp. Corr.

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,00

Descontos Financeiros Concedidos

0,00

0,001

-100,00%

Transferências e Delegações Concedidas

931,89

1.056,55

-11,80%

DESP. CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferências Intragovernamentais

931,89

1.056,55

RESERVA DE
CONTINGÊNCIA

1.056,92

279,79

0,00

0,00

0,00

0,00

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

0,00

0,00

Tributárias

0,00

0,00

TOTAL DAS DESP.
ORÇAMENT. (II)

1.056,98

279,85

0,06

0,06

0,06

0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

0,07

0,00

100,00%

0,07

0,00

100,00%

TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)

931,95

1.056,55

-11,79%

RESULTADO PATR. PERÍODO (III) = (I - II)

-0,004

0,101

-103,73%

Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
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NE

DOT.
INICIAL

DOT.
ATUALIZADA

DESP.
EMPENHADAS

RESULTADO
ORÇAMENTÁRIO III (I - II) SUPERÁVIT

TOTAL (IV)

DESP.
LIQUIDADAS

DESP.
PAGAS

SALDO
DOTAÇÃO

854,87

1.056,98

279,85

854,93

-854,87

0,06

0,06

-854,87
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Tabela 56 - Balanço Financeiro (BF) - R$ milhões

NE

2018

2017

NE

A/H

INGRESSOS
Receitas Orçamentárias

Tabela 57 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) - R$ milhões

Fonte: Siafi

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
05

Ingressos

2017

A/H

0,00

0,00

0,00%

931,95

1.379,60

-32,45%

854,93

1.374,13

651,87

1.051,19

854,93

1.374,13

Ordinárias

0,00

315,36

Vinculadas

855,14

1.058,84

Receita de Contribuições

Outros Recursos Vinculados a Fundos

855,14

1.058,84

Receita Patrimonial

131,18

308,88

-0,22

-0,07

Receita de Serviços

1,41

1,25

0,13

0,13

70,47

12,81

Resultantes da Execução Orçamentária

0,06

0,10

77,02

5,46

Repasse Recebido

0,06

0,10

Transferências Financeiras Recebidas

0,13

0,13

Independentes da Execução Orçamentárias

0,07

0,03

Arrecadação de Outra Unidade

76,31

0,00

Demais transferências Recebidas

0,03

0,01

Demais Recebimentos

0,58

5,33

Movimentação de Saldos Patrimoniais

0,03

0,02

-931,95

-1.379,60

Recebimentos Extraorçamentários

76,89

5,33

-0,06

-0,10

Outros Recebimentos Extraorçamentários

76,89

5,33

-0,06

-0,10

Arrecadação de Outra Unidade

76,31

0,00

-931,89

-1.379,50

Demais Recebimentos

0,58

5,33

Transferências Financeiras Concedidas

-931,89

-1.056,55

Saldo do Exercício Anterior-Cx. e Equivalentes de Caixa

4,75

4,75

Transferência de Arrecadação para Outra Unidade

0,00

-322,94

936,70

1.384,34

-32,34%

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

0,00

0,00

0,00%

2017

A/H

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento

0,00

0,00

0,00%

Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

0,00

0,00

0,00%

Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial

4,75

4,75

Caixa e Equivalentes de Caixa Final

4,75

4,75

( - ) Deduções da Receita Orçamentária
Transferências Financeiras Recebidas

TOTAL DOS INGRESSOS
NE

2018

-37,78%

2018

Fonte: Siafi

Receitas Derivadas e Originárias

-2,23%

Outros Ingressos das Operações

Desembolsos
1.341,88%

Outros Desembolsos das Operações

0,06

0,10

Ordinárias

0,00

0,00

Vinculadas

0,06

0,10

0,06

0,10

931,89

1.056,55

0,00

0,00

931,89

1.056,55

931,89

1.056,55

0,00

322,94

0,00

322,94

ESPECIFICAÇÃO

0,00

322,94

4,75

4,75

Saldo Inicial do Exercício de 2018

936,70

1.384,34

Outros Recursos Vinculados a Fundos
Transferências Financeiras Concedidas
Resultantes da Execução Orçamentária
Independentes da Execução Orçamentária
Movimento de Saldos Patrimoniais
Despesas Extraorçamentárias
Outros Pagamentos Extraordinários
Transf. Arrecadação para Outra Unidade
Saldo para o Exercício Seguinte-Cx. e Equiv.de Caixa

TOTAL DOS DISPÊNDIOS
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06

Pessoal e Demais Despesas
Comunicações

DISPÊNDIOS
Despesas Orçamentárias

Outras Receitas Derivadas e Originárias

-39,33%

-32,45%

-

Tabela 58 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) - R$ milhões
-11,80%

ESPECIFICAÇÃO

NE

RESULTADOS
ACUMULADOS

Saldo Inicial do Exercício de 2017
Resultado do Exercício
-100,00%

Saldo Final do Exercício de 2017

Resultado do Exercício

-32,34%

Saldo Final do Exercício de 2018

NE

Fonte: Siafi

TOTAL
67,44

67,44

0,101

0,101

67,54

67,54

RESULTADOS
ACUMULADOS

TOTAL
67,54

67,54

-0,004

-0,004

67,54

67,54
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Informações Gerais
O Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações (Fust), criado pela Lei nº
9.998, de 17 de agosto de 2000, tem por objetivo proporcionar recursos destinados a cobrir
a parcela de custo exclusivamente atribuível
ao cumprimento das obrigações de universalização de serviços de telecomunicações.

As DCON foram elaboradas a parte de informações constantes no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal
(Siafi), e tiveram como escopo as informações
consolidadas das contas contábeis da Unidade
Gestora Executora (413047) do Órgão 41232 –
Fust, órgão integrante do Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social (OFSS).

À Anatel compete, dentre outras atribuições,
elaborar e submeter, anualmente, ao Órgão
Superior a qual a Agência está vinculada, a
proposta orçamentária do Fust, para inclusão
no projeto de lei orçamentária anual e prestar
contas da execução orçamentária e financeira do Fundo.

A Análise dos Balanços priorizou as movimentações relevantes ou que mereçam destaque
no exercício de 2018 em relação ao balanço
financeiro, ao balanço orçamentário e ao balanço patrimonial.

Base de Preparação das Demonstrações e
das Práticas Contábeis
As Demonstrações Contábeis (DCON) do Fust
foram elaboradas em consonância com os
dispositivos da Lei nº 4.320/1964, do DecretoLei nº 200/1967, do Decreto nº 93.872/1986,
da Lei nº 10.180/2001 e da Lei Complementar
nº 101/2000. Observam também as Normas
Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor
Público (NBCT SP) do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), o Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição e
o Manual Siafi, ambos da Secretaria do Tesouro
Nacional (STN).

I.

As estruturas e a composição das DCON
estão de acordo com o padrão da Contabilidade Aplicada ao Setor Público Brasileiro
e são compostas por:

II.

Balanço Patrimonial (BP);

III.

Demonstrações das Variações Patrimoniais
(DVP);

IV.

Balanço Orçamentário (BO);

V.

Balanço Financeiro (BF);

VI.

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

Nota 3 - Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo
Os valores evidenciados na conta descrita, nos dois exercícios, referem-se ao reconhecimento de
passivo por insuficiência de crédito orçamentário, relativo à obrigação remanescente do Plano de
Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado em Instituições de Assistências
às Pessoas com Deficiência Auditiva (PMU I).
Nota 4 – Resultado do Balanço
O quadro abaixo demonstra o resumo do referido Balanço, de acordo com a Lei nº 4.320/64 e
NBC T 16.6, evidenciando uma redução da arrecadação prevista de 19,12%. Com relação à despesa,
não incluindo o valor de R$ 279,79 milhões referente à Reserva de Contingência, o qual representou praticamente 99,98% do total da despesa fixada, o resultado foi nulo, visto que a dotação
atualizada e as despesas pagas foram iguais no decorrer do exercício.

Descrição dos Registros

VII. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL); e

Receitas

VIII. Notas Explicativas.

Despesas (*)

Despesas

Previsão/Dotação
Atualizada

Fonte: Siafi

Realização/Execução

Resultado

%

1.056,98

854,93

-202,05

(19,12)

279,85

0,06

279,79

99,98

0,06

0,06

0,00

-

* Evidenciação dos valores da Dotação Atualizada das Despesas, excluído o valor da Reserva de Contingência.

O gráfico abaixo demonstra a realização das receitas em função da previsão.

Tabela 59 - Caixa e Equivalentes de Caixa – Composição – em R$ milhões

Dez/2018

Dez/2017

Fonte: Siafi

AH (%)

% AV 2018

Limite de Saque c/ Vinculação de Pagamento

4,75

4,75

0,00%

100%

Total- Caixa e Equiv. de Caixa

4,75

4,75

0,00%

100%
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Nota 2 – Ativo Realizável a Longo Prazo - Créditos Dívida Ativa Não Tributária
Os créditos da dívida ativa não tributária, R$ 62,80 milhões, representam 100% do Ativo Não
Circulante e não houve variação entre o exercício corrente e o anterior em decorrência da impossibilidade operacional do Sistema Interno de Gestão de Crédito (Sigec) da Agência em gerar
informações necessárias à sua contabilização.

Tabela 60 - Resultado do Balanço Orçamentário – R$ milhões

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Fust
Balanço Patrimonial (BP)
Nota 01 – Caixa e Equivalentes de Caixa
Descrição

Não houve variação no saldo da conta limite de saque. Este saldo refere-se à arrecadação de receita própria – Certificação/Homologação, cuja fonte de recurso foi alterada de fonte própria para
fonte tesouro, a partir de Abril/2012 pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Desde então, não
houve mais ingresso de recursos, o que ocorre diretamente na STN.

1.056,98

Previsão
Realização

854,93
Figura 77 - Previsão x Realização - R$ milhões
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Balanço Financeiro (BF)
Ingressos Orçamentários e
Extraorçamentários
O gráfico abaixo ilustra os valores e percentuais correspondentes a cada grupo de ingressos de recursos constantes do Balanço
Financeiro, seguido de notas com o detalhamento dos valores expressivos:

Receitas Orçametárias
R$ 854,9 milhões
91,27%

As demais receitas representam 8,41%, sendo 8,24% relativos a multas previstas na Lei
Geral das Telecomunicações (LGT) e 0,17% a
serviços administrativos e comerciais gerais e
certificação.

Ordinárias

0,00

0,00%

315,36

22,95%

-100,00%

Tabela 61 - Receitas Orçamentárias– R$ milhões

Vinculadas

855,14

100,03%

1.058,84

77,06%

-19,24%

Outros Recursos Vinculados a Fundos

855,14

(-) Deduções da Receita Orçamentária

-0,22

Descrição
das Receitas
Orçamentárias
Receitas de
Contribuições – Cide

Figura 78 - Ingressos Orçamentários e Extraorçamentários

Nota 5 – Receitas Orçamentárias
Neste grupo, em que os valores representaram
91,27% do total dos ingressos de 2018, observa-se que o valor expressivo refere-se à receita
vinculada que é composta pela Contribuição
(Cide) sobre a Receita Operacional Bruta do
Fust, que representa 76,25% das receitas orçamentárias arrecadadas.
Outra conta representativa é a da arrecadação
oriunda das receitas decorrentes das Dele
ga
ções dos Serviços de Telecomunicações
(Outorgas), que contribuíram com 15,34%.
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% AV 2018

651,87

76,25%

Especificação

2018

Receitas Orçamentárias

131,18

15,34%

Outras Receitas
Correntes - Multas Adm.
Contratuais e Judiciais

TOTAL

1,41

70,47

854,93

0,17%

8,24%

100%
Fonte: Siafi

As receitas orçamentárias ordinárias evidenciadas no quadro a seguir reduziram em 100% em
virtude de no 1º trimestre de 2018 a Secretaria
do Tesouro Nacional (STN) ter promovido alteração de rotina contábil visando demonstrar o
valor das receitas de Contribuições, deixando
de evidenciar os 30% relativas à DRU junto às
Receitas Orçamentárias Ordinárias, corrigindo
assim as informações do Balanço Financeiro.

2017

% AV 2017

Fonte: Siafi

% AH
2018-2017

1.374,13

-37,78%

1.058,84
-0,03%

-0,07

-19,24%
-0,01%

197,28%

O gráfico a seguir evidencia a comparação entre as receitas do Fust em 2018 e 2017.
651,87

Contribuição sobre a Receita Operacional Bruta

Multas
Certiﬁcação/Homologação

Receitas de Serviços
- Adm. e Comerciais
Gerais

% AV 2018

854,93

735,83
131,18

Outorgas

Receita Patrimonial
– Delegação de Serv.
Públicos

Demais grupos de
Ingressos e Saldo do BF
R$ 81,8 milhões
8,73%

2018

Tabela 62 - Receitas Orçamentárias – Ordinárias e Vinculadas – R$ milhões

308,88
70,47
12,81
1,41
2018

1,25

2017

Figura 79 - Receitas do Fust - R$ milhões

Conforme ilustrado no gráfico acima, em 2018 houve um decréscimo na arrecadação da Contribuição
sobre a Receita Operacional Bruta de 11,41%, em relação a 2017, possivelmente impulsionada pela
recessão econômica vivida no País no decorrer de 2018, que refletiu nas receitas das empresas.
Quanto à receita de Outorgas o decréscimo foi ainda maior, no importe de 57,5% em relação ao ano
anterior. Essa redução advém, em parte, do não recolhimento de parcelas dos leilões que venceram
em 2018, no montante aproximado de R$ 287,2 milhões, por força de impetração de recursos judiciais
por parte das operadoras. Além disso, em 2017 houve a arrecadação bienal da concessão de Serviço
Telefônico Fixo Comutado (STFC), cujo próximo vencimento ocorrerá em 2019.
Com relação ao aumento de 450,04% na receita de multas, foi proveniente da arrecadação de
valores vultosos por grandes prestadoras de serviços de telecomunicações, provavelmente atribuído ao Programa de Regularização de Débitos não Tributários (PRD), instituído pela Lei nº
13.494/2017, e ao Parcelamento de Créditos Não Tributários Administrados pela Anatel, nos termos da Resolução nº 637/2014, e pelo incentivo do §5º do art. 33 da Resolução nº 589/2012.
Em função das receitas destinadas legalmente pelo Fistel ao Fust, relativas às Delegações, Multas
LGT e Certificações, terem sido inferiores a R$ 700 milhões, não houve em 2018 a necessidade de
aplicação do disposto no art. 7º do Decreto nº 3.624, de 5/10/2000 e o art. 51 da Lei nº 9.472/1997,
que estabelece o limite máximo de R$ 700 milhões para as destinações legais ao Fust.
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Dispêndios Orçamentários e Extraorçamentários
O gráfico abaixo ilustra os valores e percentuais correspondentes a cada grupo de dispêndios
de recursos constantes do Balanço Financeiro, seguido de nota com o detalhamento dos valores
expressivos.

VII. OUTRAS
INFORMAÇÕES
RELEVANTES

Transferências
Financeiras
Concedidas
R$ 931,9 milhões
99,49%

Despesas
Orçamentárias e Saldo
R$ 4,8 milhões
0,51%

Figura 79 - Dispêndios Orçamentários e Extraorçamentários

Nota 6 - Despesas Orçamentárias e Transferências Financeiras Concedidas
As despesas evidenciadas no quadro abaixo, conta Outros Recursos Vinculados a Fundos, refere-se a Restituições de Receitas efetivadas durante o exercício de 2018.
Tabela 63 - Despesas Orçamentárias – Composição - R$ milhões

Especificação

2018

% AV 2018

2017

Despesas Orçamentárias

0,06

0,10

Ordinárias

0,00

0,00

Vinculadas

0,06

0,10

Outros Recursos Vinculados a Fundos

0,06

100%

0,10

Fonte: Siafi

% AV 2017

% AH 2018-17
-39,33%

100%

-39,33%

Com relação às Transferências Financeiras Concedidas, destaca-se a conta Movimento de Saldos
Patrimoniais, valor de R$ 931,9 milhões, que representa 99,49% do total dos dispêndios constantes
do Balanço Financeiro. Tais recursos são derivados da arrecadação do Fust, que são transferidos,
de forma automática, quando da arrecadação, para a Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
Brasília, fevereiro de 2019
Catarina da S. Mendonça Gonçalves
Coordenadora de Contabilidade
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7.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU
Recebidas as diligências do Tribunal de Contas da União, a Auditoria Interna realiza análise prévia
para verificar o prazo de resposta e as áreas responsáveis pela informação. As demandas são
encaminhadas às áreas gestoras e a Auditoria Interna controla os prazos em que as informações
devem ser enviadas à Corte de Contas.
Quanto às determinações e recomendações do TCU, recebido o Acórdão, as demandas são distribuídas às Áreas Técnicas por memorando, via Sistema Eletrônico de Informação (SEI), para análise
e adoção das providências cabíveis, conforme prazo estipulado por aquela Corte de Contas. As
deliberações são cadastradas no Sistema de Atividades da Auditoria Interna (SAAI), utilizado para o
acompanhamento e controle das determinações e recomendações. O sistema controla os prazos de
vencimento das demandas, de forma a garantir que as ações da Agência ocorram tempestivamente.
As informações das áreas gestoras sobre as providências adotadas face às deliberações e diligências são encaminhadas à Auditoria Interna, que analisa e avalia a pertinência da resposta antes de
enviá-las ao Tribunal de Contas da União. A Auditoria Interna monitora todas as demandas do TCU
a fim de garantir o seu pleno atendimento.
No exercício de 2018, o TCU exarou dois acórdãos, que geraram duas determinações e quatro recomendações para a Anatel, conforme apresentado na tabela abaixo com a respectiva classificação.
Tabela 65 - Acórdãos exarados pelo TCU em 2018

Quantidade de
Determinações

Quantidade de
Recomendações

Status da
deliberação*

Acórdão 184/2018 – TCU - Plenário

1

1

Em andamento

Acórdão 512/2018 – TCU - Plenário

1

3

Em andamento

Total

2

4

-

Acordão

* A classificação “Em an damento” corresponde às deliberações em que houve resposta da Anatel e aguarda-se a análise do TCU.

As deliberações foram tratadas e respondidas pela Anatel no prazo estipulado pela Corte de
Contas e aguardam análise do Tribunal.
No ano de 2018, o Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão 242/2018 – TCU – Plenário,
considerou como cumpridas pela Anatel as determinações exaradas no Acórdão 84/2014/TCU, subitens: 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.3 e no Acórdão 320/2015/TCU, subitens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4,
9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5 e 9.4. Também por meio do Acórdão 242/2018, o TCU considerou como
implementada a recomendação do subitem 9.4 do Acórdão 84/2014/TCU.
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O processo de prestação de contas relativo ao exercício de 2015 foi julgado pelo Tribunal de
Contas como regular com ressalvas, conforme consta do Acórdão nº 1354/2019/TCU-1ªCâmara.
Com relação às contas de 2016, a Anatel foi dispensada do julgamento, conforme estabelecido na
Decisão Normativa – TCU nº 156/2016.
O processo de prestação de contas relativo ao exercício de 2017 (TC 042.965/2018-7) encontrava-se pendente de julgamento pelo TCU até o término de elaboração deste Relatório de Gestão.
Com relação ao tratamento das recomendações do Ministério da Transparência e ControladoriaGeral da União (CGU), a Agência adota a mesma sistemática utilizada no acompanhamento e
monitoramento das deliberações do TCU. Ademais, utiliza o Sistema Monitor, ferramenta desenvolvida pelo CGU que permite o acompanhamento das recomendações por ele realizadas.
Em 2018, o Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União emitiu o Relatório
201800667/2018/CGU recomendando à Anatel a elaboração, aprovação e efetiva implementação da
Metodologia de Gestão de Risco da Agência. Conforme consta no Sistema Monitor, o CGU considerou
a recomendação atendida com a publicação da Portaria Anatel nº 1.790, de 26 de outubro de 2018.
Como forma de dar conhecimento às áreas da Agência, das decisões, informações ou sugestões
emitidas pelo TCU e pelo órgão de controle interno, são publicados, periodicamente, na intranet
da Anatel, os acórdãos, relatórios e outros documentos emitidos pelos órgãos de controle.

7.2 Declaração
Em observância no Anexo II da DN nº 170/2018 do TCU e ao Anexo único da Portaria-TCU nº 369,
de 17/12/ 2018, o Relatório de Gestão deve conter declaração, pelos responsáveis pela governança, de integridade do relato integrado.
Sobre o novo formato do Relatório de Gestão, o Tribunal de Contas da União (TCU) elaborou
Cartilha, em que assim dispõe sobre a declaração de integridade do relato integrado, conforme
estrutura estabelecida pelo Conselho Internacional para Relato Integrado (IIRC):
Um relatório integrado deve incluir uma declaração dos responsáveis pela governança, com:
• Reconhecimento de sua responsabilidade por assegurar a integridade do relatório integrado;
• Reconhecimento de terem aplicado o pensamento coletivo na preparação e apresentação do
relatório integrado; e
• Opinião ou conclusão quanto ao fato de a apresentação do relatório integrado estar de acordo
com esta Estrutura.
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Ou, se não contiver tal declaração, deve explicar:
• O papel desempenhado pelos responsáveis pela governança na preparação e apresentação
do relatório integrado;
• As medidas que estão sendo tomadas para incluir tal declaração em relatórios futuros; e
• O prazo para fazê-lo, que não deverá ultrapassar o terceiro relatório integrado da UPC que
faça referência a esta Estrutura.
Por se tratar o relatório integrado de modelo novo de abordagem, é preciso que seja promovido
seu aculturamento e amadurecido o modo de atuação e acompanhamento dos processos da
Anatel, para que se alcance o pensamento coletivo na preparação e apresentação desse documento, e, com isso, a Agência possa atender, de forma plena, a nova estrutura definida pelo
Tribunal de Contas da União. O presente Relatório de Gestão é resultado de esforços nesse sentido e já constitui notável avanço. Contudo, cumpre reconhecer os aprimoramentos que ainda se
farão necessários nos Relatórios vindouros para que as realizações da Anatel, de forma integrada,
estejam refletidas com exatidão.
Nesse sentido, por não conter o documento a declaração de integridade, seguem as explicações
desta Agência:
1. A governança da Anatel é atribuição do seu corpo dirigente, cujo papel na preparação e apresentação
do relatório integrado foi de acompanhamento, avaliação e aprovação. A elaboração deste relatório
foi coordenada pela superintendente-executiva e pela Superintendência de Administração e Finanças,
com apoio da Assessoria Parlamentar e de Comunicação Social (APC) e em articulação com as demais superintendências e assessorias da Presidência.
2. As medidas a serem tomadas para incluir a declaração em relatórios futuros compreendem a assimilação e o amadurecimento dos processos internos da Anatel, por meio de capacitação e interações
específicas com o TCU e demais instituições pertinentes.
3. O prazo para apresentação da declaração de integridade observará as orientações da Corte de Contas
e poderá constar do terceiro relatório da Anatel a fazer referência à Estrutura mencionada no Anexo
II da DN nº 170/2018 do TCU.

A Anatel reitera seu compromisso em cumprir adequadamente todas as exigências realizadas no
sentido de aperfeiçoar seu serviço prestado à sociedade, seja no aprimoramento de seus processos e da transparência de suas atividades, sublinhando seu esforço em realizar as adequações
possíveis para apresentar tempestivamente o relatório demandado no formato estabelecido.
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