
  

 

Prestadores de Pequeno Porte seguem liderando o crescimento 

nas telecomunicações brasileiras  

 

  

 

As PPPs encerraram 2018 com 26,13% de market share (Anatel/Teleco) em 

banda larga fixa. Mais um ano liderando as adições líquidas e atingindo a 

marca de 8.1 milhões de acessos reportados. Como as operadoras pequenas 

não são obrigadas a reportar dados a base de clientes deve ser bem maior que 

o registrado pela Anatel. 

Os grandes grupos parecem dispostos a reagir. Já se percebe aumento de 

investimentos e também o questionamento da legalidade de assimetrias que 

supostamente beneficiam as PPPs. 

  

Prestadoras de Pequeno Porte de Serviços de Telecomunicações, as “PPPs”, é 

a denominação criada pela Anatel para designar operadoras sem Poder de Mercado 



 

Significativo, as “PMS”. As PPPs incluem operadoras de todos os perfis, exceto os 

grandes grupos.  

 

 

 

 

Quem são os beneficiários das assimetrias regulatórias?  

Por muitos anos, medidas assimétricas pró competição foram objeto de 

discussões intensas, com a participação de juristas e economistas 

especializados, e não restou dúvida quanto a legalidade dessas disposições 

contidas na regulamentação da Anatel. Na prática, entretanto, essas medidas 

foram esvaziadas, principalmente em virtude dos preços acima de mercado, 

para as ofertas de atacado das operadoras PMS, referendados pela própria 

Anatel. 

 

O crescimento substancial das PPPs, liderando as adições liquidas no 

mercado de banda larga fixa por mais de 4 anos, não pode ser creditado a 

qualquer incentivo regulatório, financeiro ou tributário, pois esses 

simplesmente não existem. 

 

Agora a Anatel criou o conceito de PPP para reduzir obrigações onerosas 

impostas a essas operadoras e que não geram valor ao cliente. 

 

Os grandes grupos continuam sujeitos às obrigações impostas, por exemplo, 

pelos Regulamentos de Qualidade e de atenção ao cliente (RGC), que agora, 

a própria Anatel reconhece como ineficazes e está em vias de mudar. 

 

Hoje as PPPs não contam com qualquer assimetria regulatória que realmente 

facilite investimentos e crescimento. Ao contrário, os grandes grupos é que 

contam com privilégios como, por exemplo, o acesso aos postes de energia 

elétrica. Isto sim é vantagem assimétrica que realmente importa para a 

expansão e redução de custos de investimentos e operações. 

  

 



 

 

TelComp tem decisão final favorável contra taxas impostas pelo 

Município de Campinas  

O Mandado de Segurança impetrado pela TelComp contra a cobrança de TPU 

(Taxa de Permissão de Uso), instituída pela Lei nº 10.639/2000 do Município 

de Campinas/SP, teve sua decisão final transitada em julgado. 

 

Com isso, a Prefeitura de Campinas, em caráter definitivo, não poderá mais 

exigir a cobrança pela utilização do espaço aéreo e no subsolo referente à 

implantação, instalação e passagem de equipamentos necessários aos 

serviços de telecomunicações de nenhuma das associadas TelComp. 

 

 

   

 

Suspensa a exigência de construção de dutos para doação ao 

Município do Rio de Janeiro  

Estão suspensas, para todas as associadas da TelComp, as exigências de 

construção de dutos extras para doação ao município do Rio de Janeiro 

(exigência do Decreto nº 37.035/2013, artigo 6º, §§ 1º e 2º). A determinação 

judicial para a suspensão foi lida na reunião plenária do órgão deliberativo da 

Seconserma/RJ, realizada no último dia 29 de janeiro. 

 

A TelComp questiona perante o TJRJ a ilegalidade dessa exigência e a ação já 

está em fase recursal, tendo sido proferida em dezembro de 2018 decisão 

parcial favorável à Associação. 

 

 

Segue o desafio para construção de novas redes  

A visão oportunista de administradores públicos segue como grande barreira 

ao investimento em telecomunicações. Cobranças ilegais e a imposição de 

regras onerosas e descabidas ainda prevalece em muitas instâncias. Antes de 



 

investir em projetos, as operadoras precisam recorrer à justiça despendendo 

recursos, e tempo, que poderiam ser melhor alocados em benefício da 

sociedade. Neste momento, a TelComp prepara mais cinco ações judiciais 

contra cobranças impostas por municípios, incluindo 2 capitais de estados. 

 

 

  

 

Algar Telecom  

A Algar Telecom, associada TelComp, concluiu projeto de expansão de 

capacidade de redes de mais de 1,2 mil km no sul de Minas Gerais, para 

melhor atender seus mais de 2.000 clientes na região. A Algar Telecom segue 

firme, expandindo suas operações no Nordeste, onde abriu escritórios em 

Fortaleza, João Pessoa, Maceió e Natal. 

 

 

America Net  

A America Net, associada TelComp, segue crescendo agora no segmento de 

serviços móveis como uma MVNO (operadora virtual móvel), e planeja chegar 

a marca de 100 mil acessos móveis em 2019. 

 

 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

O Painel TelComp é uma compilação de informações obtidas em diversas fontes consideradas confiáveis 

e, sempre que possível, referenciadas no texto. A TelComp não assume responsabilidade pela acurácia 

das informações contidas nas matérias publicadas.  

 

 

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 

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/


 

 

Nosso endereço de e-mail é: 

painel@telcomp.org.br 

 

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

     

 




