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Apesar das ações da ANATEL... 

2006 2016 

STFC 
(TU-RL) 

SMP 
(VU-M) 

EILD 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Res. 402/05 
e Ato 

50.065/05 
Regulamento de 

EILD 

2005 

Res. 410/05 
Regulamento 
Geral de ITX 

Res. 438/06 
Regulamento 
Remuneração 
pelo uso de 

Rede 

Contratos 
Concessão STFC 

TU-RL limitada a 40% 
do MIN 

Primeiro Marco 
Implementação do 

Modelo Custos 

Livre 
Pactuação 

Começam 
negociações 

 

Res. 480/07 
DSAC 

Aprovação de 
prazo para 

entrega 

Desp. 
8.849/09 

Unificação  por 
Região do PGA-

SMP 

Res. 588/12 
Regulamento 
Remuneração 
Redes  STFC 

 

Res. 576/11 
• VU-M como % do 

reajuste do VC1. 
• EILD vs.VU-M. 

 

Res. 590/12 e  
Ato 2.716/12 

Novo Reg. do EILD com 
valores de referência 

 

Res. 600/12  
PGMC 

• Ausência PMS em STFC.  
• Glide path de VU-M. 
• ORPAS para o EILD 
• Replicabilidade (CP 47/2012). 

 

Res. 639/14 
Modelo de  

Custos 
 

 
-11% 

 
-25% 

 
-33% 

 
-14% 

Res. 639/14 
Modelo de  

Custos 
 

Res. 639/14 
Modelo de  

Custos 
 

Assinatura de 
Contrato com 

a Oi 

Livre Pactuação  
0% 

 
0,67% 

 
0% 

 
1,95% 

 
1,86% 

 
0% 

Res. 576/11 PGMC  
4,5% 

 
... 

Revisão dos  
Contratos de Concessão STFC 
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• Aprimoramento da Análise de Impacto Regulatório, aos administrados detentores de PMS e ao mercado. 
 

• Cumprimento dos atuais Regulamentos, especialmente a Resolução nº 590/2012, e aprovação sistemática de 
ORPA baseada em metodologia de replicabilidade (premissa do modelo de custos). 
 

• Simetria entre modelo de custos (preço de referência 2016), ORPAs e valores pactuados em contrato. 
 

• Reconhecimento da plena legitimidade reguladora da Anatel com atuação para defender esse seu poder-dever 
ante decisões judiciais. 
 

• Descaracterização precoce de classificação de PMS. O PGMC é ainda incipiente para se alterar a sistemática de 
alteração e desregulamentação desse “produto” (“inviabilidade técnica” de players alternativos). 
 

• O backhaul deve ser acessível aos mercados corporativos e também propiciar a interligação de ERBs – a 
integração vertical propicia distorções competitivas. 
 

• Transparência no planejamento das redes. A PMS deve disponibilizar em seu site, os planos de evolução de 
rede de fibras ópticas e dar cumprimento ao atualmente regulado pelo SNOA e condicionantes de anuência 
prévia. 
 
 

... ainda são necessários mecanismos de eficiência... 
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O conceito SNOA pode evoluir, além da função fiscalizadora do PGMC, para otimizar os investimentos em rede no país! 

... e a criação de um novo modelo de negócios de atacado. 

 

Entidade fomentadora 

• Facilitar o diagnóstico dos gaps de 
infraestrutura; 

• Coordenação da cobertura de rede de alta 
velocidade  em nível nacional; 

•  Planejamento de expansão em conjunto 
das redes; 

• Trasnparência à ANATEL. 

 

Modelo com participação conjunta 

Entidades privadas Entidade pública 

Pontos críticos 

 

• Expansão da rede em áreas 
críticas, em lógica de 
compartilhamento dos custos;  

• Acionistas da empresa 
comum. 

 

• Agente neutro, com poder de 
decisão em lógica de 
arbitragem entre acionistas 
(operadoras concorrentes); 

• Alavanca de recursos 
públicos quando necessário. 

• Limitação na cobertura de 
rede de infraestrutura atual 

• Celeridade do grau de 
obsolescência das redes 

• Demanda crescente por 
serviços inovadores 

• FUST: > R$ 14 bilhões 
acumulados desde 2001, e 
baixa utilização 

• Assimetria regulatória OTTs 
vs. Telcos 

Benefícios do modelo 

• Coordenação do esforço de upgrade  da rede: 
- Não-duplicação do CAPEX (compartilhamento dos 

investimentos); 
- Otimização  da expansão. Foco em redes móveis e 

áreas rurais; 
- Redução de custos, permitindo atendimento em 

localidades adicionais e maior oferta de provedores. 
 

 
 

Eficiência na expansão e modernização 

Estímulo à inovação nos serviços 

Garantia de isonomia de acesso 

• Desenvolvimento de infraestrutura capaz de suportar 
serviços mais avançados (dados de alta velocidade); 

• Incentivo à competição entre operadoras baseada em 
inovação (cobertura passa a ser um bem comum). 

• Acesso por todas as operadoras à Infraestrutura 
compartilhada e ao planejamento de rede das PMS 
(vetor de crescimento).. 

• ... Neutralizando  assimetrias de eventual posição 
dominante ou monopólio. 
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