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CONSULTA PÚBLICA Nº 20/2018  

Proposta de Plano Estrutural de Redes de 

Telecomunicações - PERT 

 

A TelComp – Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de 

Telecomunicações Competitivas, pessoa jurídica de direito privado, com 

escritório na Av. Iraí, 438, conjunto 44, Moema, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ 

sob o n° 03.611.622/0001-44, entidade representativa de mais de 75 

prestadoras outorgadas pela Anatel que, no Brasil, atendem a diversas 

necessidades de telecomunicações do mercado, tendo como principal missão a 

promoção de um ambiente de competição justo e isonômico, vem à presença 

de V. Sa., apresentar suas contribuições à proposta de Plano Estrutural de 

Redes de Telecomunicações – “o PERT”. 

Contribuições Gerais 

A Anatel pretende, por meio do PERT, coordenar ações entre os setores público 

e privado, no sentido de fomentar investimentos na ampliação da 

infraestrutura de redes de telecomunicações, no acesso à banda larga e para a 

massificação do uso dos serviços digitais. Para tal, é importante que os serviços 

oferecidos tenham níveis de qualidade compatíveis com os requisitos das 

aplicações relevantes para o cliente e, de forma dinâmica, evolua pari-passu 

com as novas necessidades geradas pelos avanços da tecnologia. É também 

necessário que os preços dos serviços possibilitem a ampliação do acesso, fator 

crítico para estimular o efeito rede, essencial para a plena inclusão digital de 

todos os segmentos da população do país. 

O estimulo aos investimentos privados, à inovação, à qualidade e preços, 

dependem fortemente das condições concorrenciais e também de políticas que 

incentivem a demanda. Sem isso, tem-se um ciclo vicioso que começa pela 

redução de investimentos e avança com a limitação de serviços e dos demais 

atributos esperados pela população.  

 O PERT pretende mapear as condições de redes no país e estabelecer 

prioridades para orientar investimentos, inclusive de recursos públicos, quando 

disponíveis. Assim, como um plano diretor de desenvolvimento, o PERT 

identificará lacunas e as áreas com baixa atratividade econômica onde o poder 

público poderá direcionar investimentos públicos e/ou reduzir fatores de 

desestímulo para viabilizar investimentos privados. Será assim uma referência, 

indicando onde devem ser realizados investimentos em infraestrutura ao longo 

dos próximos anos. Para tal, o PERT parte do mapeamento feito pela Anatel 
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com dados de 2016, de redes e de prestadores atuantes nos milhares de 

municípios do Brasil, com a indicação de deficiências a serem superadas com a 

devida priorização.  

O PERT poderá ser instrumento valioso para orientar políticas e investimentos 

públicos e balizar os planos de expansão das operadoras privadas. Dessa forma, 

o PERT contribuirá para a maior produtividade do investimento agregado, 

evitando-se superposições e outras ineficiências. Nesse ponto, porém, é crítico 

que se considere, com a devida atenção, as questões concorrenciais. Medidas 

que incentivem investimentos pontuais de curto prazo, mesmo que indiquem 

benefícios imediatos, mas que prejudiquem o equilíbrio concorrencial, não são 

sustentáveis e serão danosas no futuro, e não devem ser patrocinadas pela 

Anatel. 

Investimentos e incentivos públicos devem ser concorrencialmente neutros, 

pois, de outra forma, afastarão os novos investidores, perpetuando-se a 

concentração de mercado, tudo isso contrário aos objetivos de longo prazo.  

Embora a comunicação de voz através de redes fixas e móveis tenha evoluído 

bastante no país, a transmissão de dados passa a ser crítico para o 

desenvolvimento digital.  

Dados compilados de fontes consideradas confiáveis, indicam que o Brasil tem 

muito potencial de expansão de serviços de banda larga fixa, se comparado aos 

países vizinhos na América Latina. O quadro abaixo indica a: 

Argentina 68% 

Chile 64% 

México 52% 

Colombia 46% 

Brasil 41% 
Penetração da banda larga fixa nos principais 
países da América Latina. Fonte: Relatório do 

Bradesco em 30 de agosto de 2018 

 

 A Agência, após estudo sobre a infraestrutura de redes do Brasil, faz 

constatação similar, indo além, para identificar deficiências em especial em 

estados das regiões Norte e Nordeste.  

Conforme publicação da TelComp, no Painel TelComp - 27 de julho de 2018, “o 

desenvolvimento da competição no acesso à internet e às novas redes de 

transporte permitiu que operadoras competitivas e provedores regionais 

passassem a crescer vigorosamente. Com isso, vêm liderando a expansão da 

banda larga fixa, saindo de 14,1%, em 2015, para 23,5% de market share em 
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maio de 2018. Isso só foi possível com o aumento da competição e o forte 

investimento que as operadoras competitivas e os provedores regionais vêm 

fazendo em novas redes, principalmente, de fibra óptica, em todo o País, 

inclusive, em áreas, até então, consideradas não atrativas. 

  

As oportunidades de crescimento continuam a desafiar as operadoras, pois o 

Brasil ainda ocupa posições bem modestas em qualquer ranking internacional 

de banda larga.”  

 

Nesse contexto, a atuação da Anatel, como agente indutor de investimentos, 

que aliás é parte de sua missão institucional, é bem-vinda, e o PERT poderá 

estimular o ciclo virtuoso de competição-investimento-inovação-qualidade-e 

preços, e será útil para orientar ações nas esferas pública e privada.   

 

A seguir elencamos observações a título de contribuição: 

 

(i) Sólida base de dados:  

 

A dinâmica de expansão do setor exige atualização dinâmica das bases 

de dados e aqueles apurados pela Anatel com data base de 2016, não é 

suficiente. As informações lançadas em sistemas da Anatel, como o SICI, 

por exemplo, podem não refletir completamente a realidade de redes 

ativas no Brasil e as diferenças podem ser significativas.  

 

A experiência recente (2017) da própria Anatel, evidenciou a 

importância desse aspecto: Por não contar com sólida base de dados a 

Anatel considerou aprovar investimentos em redes de fibra óptica, de 

recursos oriundos de TACs, em mais de uma centena de cidades que já 

eram atendidas, por operadoras competitivas. Tal decisão, além de não 

gerar benefícios aos municípios escolhidos, todos com bom potencial 

econômico, teria agravado distorções no ambiente concorrencial.   

 

Algumas análises preliminares feitas por Associadas da TelComp 

constataram divergências materiais em relação ao verificado pela 

Anatel em 2016 e o que se encontra hoje.  

 

A recente iniciativa da Anatel de abrir espaço em seu site para a 

atualização de informações sobre redes pelas diversas prestadoras é 

importante, mas não suficiente. Por razões diversas, inclusive 

concorrenciais, muitos prestadores de serviços preferem não divulgar 

completamente as suas redes e isso dificulta o diagnóstico. 



Associação Brasileira das 

Prestadoras de Serviços de 
Telecomunicações Competitivas 

 

6.9.2018 – CP20/2018 – PERT  

 

É importante também a revisão do critério de “presença de ERB”, 

utilizados para análise de cobertura móvel, pois vários municípios são 

atendidos por infraestruturas colocadas em municípios vizinhos e 

aparecem como não atendidos. 

Dessa forma, é necessária a atualização da base de dados, a divulgação 

prévia de municípios e localidades priorizadas pelo PERT e a abertura de 

consultas públicas, bem como de análises de impacto, para confirmar 

premissas de investimento antes de decisões sobre alocação de 

recursos públicos. 

 

(ii) Coordenação de políticas públicas e regulamentação 

O sucesso do PERT dependerá também da sintonia fina com outros 

instrumentos de políticas públicas e regulamentação setorial. O Plano 

Nacional de IoT e o PGMC são dois instrumentos recentes, que ilustram 

essa preocupação. Todos esses tratam de aspectos importantes para 

direcionar, estimular ou reduzir barreiras aos investimentos. Por essa 

razão devem ser consistentes para potencializar as sinergias entre 

inciativas, presentes e futuras, o que concorrerá para os melhores 

resultados para a sociedade. 

Nessa toada, a questão do compartilhamento dos recursos de 

infraestrutura, que forem criados a partir de projetos direcionados pelo 

PERT e incentivados com o uso de recursos públicos, deverão ser 

integramente compartilháveis por todos as operadoras interessadas e 

com a precificação com base em custos. Esses ativos devem ser 

destacados na análise no âmbito do PGMC e do SNOA, para que tenham 

tratamento distinto. Não se pretende subsídios cruzados entre 

operadoras, mas tão somente a isonomia necessária à neutralidade 

concorrencial. Essa preocupação é no sentido de assegurar a 

neutralidade concorrencial e afastar desequilíbrios agravados em função 

de políticas de incentivo. 

(iii) Fundos setoriais com fontes de financiamento  

 

Entendemos que a intenção do relator do anteprojeto de lei, sobre 

alterações no FUST e FUNTELL, encaminhado ao MCTIC, foi promover 

mudanças neutras do ponto de vista do ônus total a ser suportado por 

setor. Entretanto, análises realizadas por diferentes operadoras indicam 
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que há sim, incremento material nos encargos com contribuições 

devidas com base no regramento atual. Isto não pode prosseguir, pois a 

carga tributária atual já é absurdamente alta e não comporta qualquer 

incremento por menor que possa parecer, para qualquer operadora. 

 

A possiblidade de alocação de parte do FISTEL para projetos no âmbito 

do PERT é algo que deve ser avaliado. 

 

A isenção do FUST, e também do FUNTTEL, para prestadores de 

pequeno porte (PPP’s), na concepção do PGMC, por exemplo, em troca 

de investimentos em suas próprias redes, seria uma alternativa 

interessante para acelerar a expansão, de forma ágil, desburocratizada 

e fiscalizável.  

 

(iv) Desonerações de investimentos 

A desoneração de tablets, smartphones e modems, as debêntures de 

projetos de infraestrutura em telecomunicações (Lei 12.431/2011) e o 

Regime Tributário Especial do PNBL (Lei 12.715/2012), são exemplos de 

iniciativas exitosas para estimulo ou mesmo para viabilizar 

investimentos em áreas de interesse público. Esses mecanismos devem 

ser revisitados e ajustados para fomento a investimentos em áreas 

prioritárias identificadas pelo PERT. 

(v) ICMS: Interação com os Estados:  

 

Todos sabemos que o ICMS é o maior ofensor à expansão da banda 

larga no país.  Iniciativa recente, como a do estado do Ceará, que por 

meio do Convênio nº 19/2018 do Conselho Nacional de Política 

Fazendária (Confaz), permite, desde abril 2018, a redução de até 75% na 

base de cálculo do ICMS nas prestações de serviços de comunicação, 

observadas as diretrizes do respectivo Convênio, são muito 

importantes. Os estados do Pernambuco e Piauí, seguiram na mesma 

direção com convênios similares e em todos eles o objetivo é reduzir a 

carga tributária e estimular as operadoras de menor porte a investir.  

 

O PERT pode ser o instrumento para estimular estados a modernizarem 

suas políticas tributárias de forma a facilitar e atrair investimentos em 

áreas onde a Anatel constatou insuficiência de redes para prestação de 

serviços de qualidade e com nível de competição que permita aos 
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clientes o exercício de seu direito de escolha de prestadoras de 

serviços. 

 

(vi) Cobrança por direito de passagem, uso de postes, cobranças de TPU e 

taxas abusivas de licenciamento para obras e instalação de redes 

Esses fatores são ofensores, que impedem ou encarecem os 

investimentos e que não tem recebido a atenção devida de 

administrações municipais e ouras entidades públicas e privadas. A “Lei 

Geral de Antenas” de 2015 e o “Regulamento do uso de Postes 

Resolução Conjunta 04 de 2014”, precisam ser efetivamente 

implantados para possibilitar a expansão de redes em bases 

competitivas, isto é, por múltiplas operadoras.  

A atuação da Anatel, com seu peso institucional, será de grande valor 

para superarmos esses entraves. Se, além disso, houver alguma 

vinculação entre a alocação de investimentos públicos, no âmbito do 

PERT, e a remoção dessas barreiras, os investimentos fluirão de forma 

célere e produtiva.  

Os entraves existentes para a instalação de infraestrutura estão em 

sentido contrário aos objetivos do PERT e devem ser removidos e 

equacionados imediatamente. A Anatel pode ter papel determinante 

nesse contexto, mostrando a outros entes públicos que a sociedade, 

mais que as próprias operadoras, é a maior beneficiada com o avanço 

da banda larga no país. 

O esforço para levar investimentos às áreas carentes, como proposto 

pelo PERT não é simples. Se recursos expressivos continuarem a ser 

consumidos por barreiras burocráticas, os investimentos pretendidos 

não serão efetivados como se espera. 

(vii) Fontes de financiamento:   

As fontes de financiamento apontadas pela Anatel no PERT, como bem 

ressalvado pela Procuradoria Federal Especializada – PFE, são incertas. 

 

E mais, empresas que não participam de TAC’s, ou não sejam 

beneficiadas por desonerações ou troca de obrigações em virtude do 

PGMU ou adaptação de contratos de concessão, que são fontes de 

financiamento indicadas no PERT, não teriam acesso a fontes de 

financiamento.  Dessa forma, é importante que se explore outras fontes 

de recurso que possam ser acessíveis a todas as operadoras. 
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É importante que o PERT contemple possibilidades para a participação 

de outras operadoras em projetos incentivados, por exemplo, através 

de alternativas como a opção para a realização de co-investimentos. 

Mais uma vez destacamos a importância do incentivo a investimentos 

atrelado às questões concorrenciais. 

 

(viii) Neutralidade tecnológica  

 

Para que o PERT se mantenha relevante e atualizado no tempo, é 

necessária a flexibilidade para escolhas de tecnologias por parte das 

prestadoras.  

 

 

Mais uma vez cumprimentamos a Anatel pela inciativa do PERT e esperamos ter 

contribuído para o aperfeiçoamento da proposta. 

 

 

Atenciosamente 

 

 

 

João Moura 
Presidente Executivo 
jmoura@telcomp.org.br 
cel: +55 11 99428.5241 
tel: +55 11 5533.8399 
www.telcomp.org.br  
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