
  

Competição, regulação assimétrica e direitos do consumidor 

  

A Anatel, na atualização do PGMC – Plano Geral de Metas de Competição – 

em 2018, reduziu as obrigações regulatórias impostas aos prestadores de 

pequeno porte de serviços de telecomunicações. Com menos obrigações 

regulatórias, esses prestadores de serviços têm mais flexibilidade e menores 

custos para operar. Com isso, podem concentrar esforços na expansão de 

redes, na inovação em serviços e na oferta de melhores preços para o 

consumidor. 

  

Menos obrigações regulatórias subtrai direitos dos consumidores? 

  

As operadoras competitivas, Prestadores de Pequeno Porte, estão no mercado 

competindo com os grandes grupos, presentes em todo o País, com múltiplas 

ofertas de serviços. Os grandes grupos contam com vantagens competitivas 

substanciais em termos de escala, poder econômico, marcas fortes, ganhos 

com sinergias entre vários serviços, prioridade para acesso aos recursos 

críticos como os postes das redes elétricas, entre outros fatores.  Para 

enfrentar tamanho poderio, as operadoras competitivas só têm alguma chance 

no mercado se oferecem bons serviços. Sem bons produtos, qualidade, 

atendimento e preços convenientes, as competitivas seriam varridas do 

mercado sumariamente, pois o consumidor tem sempre a opção das ofertas 

dos grandes grupos. 

  

Nos últimos anos a livre escolha possibilitou o crescimento acentuado das 

competitivas, que na banda larga, por exemplo, vêm conquistando a maior 

parte dos novos clientes, como mostra o gráfico. 



 

 

 

Fonte: Anatel/TELECO 

 

Quais seriam as razões para esse desempenho? A expansão rápida de redes 

de nova geração, bom atendimento, ofertas mais simples e ajustadas às 

demandas de mercado, certamente explicam esse crescimento. 

  

Antes de qualquer obrigação regulatória, o que garante os direitos do 

consumidor é a competição. Como o cliente tem o poder de escolher e 

substituir o prestador, a única alternativa que resta aos prestadores de 

pequeno porte é a excelência.  

 

Crescimento da banda larga fixa desacelera em novembro. 

 

O crescimento da base de clientes de banda larga fixa desacelera em 

novembro de 2018, com adições líquidas de 108 mil clientes, com as 

competitivas e provedores regionais seguindo na frente. 

 

Base de clientes de banda larga fixa (mil) e market share (%) 



 

 

Fonte: Anatel  
 

 

Ativos importantes à venda 

 

O BofA Merril Lynch foi contratado pela Oi para vender os ativos da operadora. 

Segundo matéria do Valor Econômico, de 11 de janeiro, as redes de transporte 

da Pegasus e da Metrorede devem ser vendidas. 

 

Enquanto operadoras competitivas independentes, as duas tiveram papel 

importante nas primeiras fases do desenvolvimento de redes de fibras ópticas, 

para acesso à internet em banda larga no Brasil.  

 

Portabilidade numérica atinge marca recorde em 2018 

 

Os dados apresentados pela ABR Telecom e divulgados na segunda-feira (7), 

mostraram um número recorde em 2018. Foram 6,6 milhões de migrações, 

representando crescimento anual de 13,9%. É o quarto ano consecutivo que o 

indicador apresenta alta com o maior índice de migrações desde a sua criação, 

em 2008. 

 

A TelComp atuou intensamente para a aprovação da portabilidade numérica 

pela Anatel, o que só foi possível em 2008. Naquele momento, o número do 

telefone era muito importante para a manutenção de contatos dos clientes 

residenciais e comerciais e representava forte desincentivo, ou barreira, para o 

cliente deixar a concessionária local e migrar para uma nova competitiva. Com 

https://www.valor.com.br/empresas/6059923/oi-contrata-bofa-para-tentar-vender-ativos


 

a portabilidade, bem implementada através da ABR Telecom, essa barreira foi 

removida, o que facilitou o desenvolvimento da competição. Esse movimento 

começou na telefonia fixa e cresceu na telefonia móvel, permitindo a migração 

de clientes da Banda A, das antigas estatais, para as novas operadoras 

competitivas na Banda B. 

Confira mais dados e informações aqui.  

 

 

Os primeiros 100 dias de governo 

 

O ministro do MCTIC, Marcos Pontes, incluiu nas prioridades dos 100 

primeiros dias de governo, usar plenamente o satélite da Telebras para 

oferecer banda larga nas regiões mais remotas e desatendidas do País. 

Pontes ressaltou que existem entraves jurídicos, mas que serão equacionados 

rapidamente para o uso integral do novo satélite.  

 

 

Belo Horizonte reduz ISS para atrair empresas de tecnologia  

 

O município de Belo Horizonte anunciou redução do ISS de 5% para 2%, por 3 

anos, para novas empresas e para as já instaladas que realizarem expansões. 

O decreto inclui ainda um desconto de 10% sobre o IPTU.  

 

  

Proposta de corte de R$ 2 bi ao ano de taxa do Fistel 

 

A Agência, na reavaliação do modelo de outorga e licenciamento das estações 

de telecomunicações e radiodifusão, propôs o fim da Taxa de Fiscalização de 

Funcionamento (TFF) dos aparelhos dos usuários de celular, que gera uma 

arrecadação de R$ 2 bilhões, sendo substituída por um novo imposto, ainda a 

ser criado. 

 

Para compensar a arrecadação, a Anatel apresentou alternativas como a CIDE 

(Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico) sobre a receita 

http://teletime.com.br/07/01/2019/portabilidade-numerica-bate-recorde-em-2018/?utm_source=akna&utm_medium=email&utm_campaign=TELETIME+News+-+08%2F01%2F2019+01%3A03


 

operacional bruta das empresas, o aumento da alíquota do Fust, que passaria 

de 1% para 4,4% e um imposto único do setor, substituindo as contribuições 

atuais, CIDE-FUST, CIDE-Funtel e CFRP. 

 

Esse tipo de mudança pode ter efeitos negativos, aumentando a carga 

tributária para todos e ainda de forma desigual. Espera-se que o assunto seja 

avaliado com prudência, pois não é possível nenhum aumento de carga 

tributária nas telecomunicações, uma vez que a atual já é absurdamente 

elevada e prejudicial ao desenvolvimento digital do Brasil. 

Confira mais detalhes.  

    

 

Conselho Diretor da Anatel adia início da vigência da cobrança de 

PPDUR 

   

A Anatel prorrogou, por mais 120 dias, o início da cobrança de Preço pelo Direito 

de Uso de Radiofrequências (PPDUR), prevista na resolução 695, que foi 

aprovada em julho de 2018. A decisão foi tomada, segundo a Agência, para 

possibilitar os ajustes necessários nos sistemas que suportarão os processos 

estabelecidos no Regulamento de Cobrança de Preço pelo Direito de Uso de 

Radiofrequência. 

 

O novo regulamento prevê que os valores cobrados pela outorga ou renovação 

de licença podem ser substituídos por obrigações de cobertura ou outro tipo de 

investimento. 

Saiba mais. 

 

http://www.telesintese.com.br/anatel-propoe-cortar-r-2-bilhoes-ao-ano-de-taxa-de-fistel-em-troca-de-novo-imposto/
http://www.telesintese.com.br/anatel-adia-adocao-da-nova-formula-de-cobranca-pelo-uso-de-espectro/


 

 

Regulação por meio de incentivos 

  

A parceria entre Anatel e UnB (Universidade de Brasília), firmada na última 

terça-feira (8), tem como objetivo elaborar um estudo sobre os impactos da 

implementação de um modelo regulatório apoiado em incentivos. A 

Agência e a Universidade assinaram o Termo de Execução 

Descentralizada (TED) pois, segundo o presidente da Anatel, Leonardo 

Euler, os processos sancionatórios em vigor não se mostraram efetivos ao 

longo dos últimos anos. 

 

Esse pode ser um caminho para facilitar a melhoria dos serviços afastando 

o modelo atual de aplicação de multas. 

Mais detalhes sobre a parceria, você encontra aqui. 

Encontro de provedores regionais acontece em Santos  

 

http://www.anatel.gov.br/institucional/noticias-destaque/2173-anatel-e-unb-firmam-parceria-sobre-modelo-regulatorio-por-incentivos


 

 

No dia 8 de fevereiro acontece o 46º Encontro de Provedores Regionais, para 

discutir temas referentes ao mercado de atacado, a nova Lei de Proteção de 

Dados, as expectativas dos investidores, entre outros assuntos pertinentes ao 

mercado. A TelComp oferece o seu apoio institucional e o presidente-

executivo, João Moura, irá participar de um painel sobre as mudanças na nova 

regulamentação e quais os impactos para os provedores. Para mais detalhes e 

inscrição, clique aqui.  

 

  

America Net fecha parceria com a Prefeitura de São Paulo 

 

A operadora vai oferecer serviços do WiFi Livre na cidade de São Paulo, em 619 

pontos da capital. A America Net, associada TelComp, poderá explorar a 

publicidade junto aos usuários do serviço. 

 

Em 90% dos pontos de acesso já existe rede de fibra óptica da operadora. 

http://www.eventos.momentoeditorial.com.br/46o-epr-santos-8-de-fevereiro/
http://www.eventos.momentoeditorial.com.br/46o-epr-santos-8-de-fevereiro/
http://www.eventos.momentoeditorial.com.br/46o-epr-santos-8-de-fevereiro/


 

Contudo, será necessário um investimento de R$ 20 milhões para completar as 

redes. 

 

 

TIM leva 4G e IoT para a agroindústria em parceria com BR Fibra 

e BR Digital 

 

O portal TI Inside reporta que a TIM, associada da TelComp, fechou parceria 

com a Adecoagro, produtoras de alimentos e energia renovável, para levar sua 

rede de quarta geração para o Vale do Ivinhema (MS), fornecendo serviço de 

voz, dados móveis e IoT. 

 

O projeto prevê a cobertura de uma área com mais de 600 mil hectares, 

possibilitando automatizar os processos, conectar computadores de bordo das 

máquinas agrícolas e levar cobertura 4G em 700MHz para as cidades de 

Ivinhema, Angélica, Gloria de Dourados e Deodápolis, beneficiando mais de 

100 mil habitantes. 

 

Para essa iniciativa, a TIM forneceu todo o sistema de comunicação de 

dispositivos móveis e soluções de Internet das Coisas (IoT), além de contar 

com a parceria da BRFibra e a BRDigital, também associadas da 

TelComp, entregando backhaul, com a tecnologia certificada para o 

agronegócio da Nokia.  

 

Nova aquisição da MOB Telecom 

 

http://tiinside.com.br/tiinside/home/internet/10/01/2019/tim-fecha-parceria-com-adecoagro-para-instalar-internet-das-coisas-no-campo/?noticiario=TI


 

 

 

A associada TelComp comprou, no fim do ano passado, a ZapNet, provedora 

de Campos Sales (CE). 

 

Investir na infraestrutura de rede de fibra óptica no interior do Ceará faz parte da 

estratégia de expansão da MOB Telecom para cidades com até 100 mil 

habitantes. 

*Da Assessoria de Imprensa 
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e, sempre que possível, referenciadas no texto. A TelComp não assume responsabilidade pela acurácia 
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TelComp - Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações 

Competitivas  

Av. Iraí, 438 - cj 44 a 47 | Moema | São Paulo | SP | CEP 04082-001 | Tel +55 (11) 5533-8399 

 

Nosso endereço de e-mail é: 

painel@telcomp.org.br 

http://www.facebook.com/telcomporg
http://www.twitter.com/telcomp
http://www.telcomp.org.br/
https://www.linkedin.com/company/telcomp-competicao-para-o-futuro-digital/


 

 

Você recebe este e-mail por ter relacionamento com a TelComp.  

     

 




