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HistóricoHistórico

1997 – Lei Geral de Telecomunicações (LGT)
 STFC: 

 Era prestado somente em regime 
público;

 Único serviço prestado em regime 
público; 

 Telefonia móvel (SMC e SMP): 07 anos no 
Brasil

 SCM: Internet no Brasil se encontrava 
embrionária

 TV por Assinatura: serviços sem grande 
abrangência e penetração. 



                                    Concessão: singularidadesConcessão: singularidades

Universalização

Telefonia de Uso Público

Garantia de continuidade pela União

Reversibilidade

Uso de terceiros condicionado pela Anatel



HistóricoHistórico

1997 – Lei Geral de Telecomunicações 
(LGT)

*Fonte: http://www.anatel.gov.br (Anatel Dados)



EvoluçãoEvolução

*Fontes: http://www.anatel.gov.br (Anatel Dados), Sistema SGMU e Perspectivas para Ampliação e Modernização do 
Setor de Telecomunicações – PASTE



                            Temas AcompanhadosTemas Acompanhados

 Metas de qualidade
 Direitos do consumidor
 Competição
 Parâmetros técnicos, taxas e outros

Principais obrigações são exigíveis de 
concessionárias e de autorizadas do STFC
Também são exigíveis nos principais 
serviços de interesse coletivo, além do STFC



                                      Efeitos no Acompanhamento e Controle (A&C)Efeitos no Acompanhamento e Controle (A&C)

Foco do A&C não pode mais ter como 
principal fator o regime de prestação do 
serviço

 Tamanho do mercado de cada serviço e 
de cada empresa

 Relevância alcançada por outros 
serviços, especialmente SMP e SCM.



A&C TradicionalA&C Tradicional
(Comando e Controle)(Comando e Controle)

Processo de Acompanhamento e Controle – A&CProcesso de Acompanhamento e Controle – A&C



Processo de Acompanhamento e Controle – A&CProcesso de Acompanhamento e Controle – A&C

A&C TradicionalA&C Tradicional
(Comando e Controle)(Comando e Controle)



Mudanças no panorama da prestação Mudanças no panorama da prestação 

dos serviçosdos serviços

Aumento do poder de consumo da 
população
Investimento em ampliação da 
infraestrutura em nível nacional
Aumento da competição aliado à diminuição 
dos preços praticados

Processo de Acompanhamento e Controle – A&CProcesso de Acompanhamento e Controle – A&C



Mudanças no panorama da prestação Mudanças no panorama da prestação 
dos serviçosdos serviços

 Anseio por possuir ACESSO AO SERVIÇO

Anseio por QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Processo de Acompanhamento e Controle – A&CProcesso de Acompanhamento e Controle – A&C



Aumento na quantidade de instrumentos Aumento na quantidade de instrumentos 
normativosnormativos

     Inovações no setor     Instrumentos normativos

Processo de Acompanhamento e Controle – A&CProcesso de Acompanhamento e Controle – A&C

*Fontes: http://legislacao.anatel.gov.br/ (Portal de Legislação da Anatel)



Panorama do Processo Tradicional de A&CPanorama do Processo Tradicional de A&C

Processo de Acompanhamento e Controle – A&CProcesso de Acompanhamento e Controle – A&C



Modernização do A&CModernização do A&C
Potencializar efetividade: processos mais 
céleres
Visão Sistêmica: entender as razões, propor as 
soluções
Diminuição contínua do gap: Padrão Anatel  
Vida Real
Prevenção a novos casos
Fomentar a participação social:

 Levar a informação à sociedade em 
linguagem para leigos;

 Cidadão protagonista.

Processo de Acompanhamento e Controle – A&CProcesso de Acompanhamento e Controle – A&C



NOVO PROCESSO DE A&CNOVO PROCESSO DE A&C
Novo Regimento Interno da Anatel: Formalizou o 
Processo de A&C (Art. 79)
Finalidades:

 subsidiar a Anatel com informações relevantes 
para os seus processos decisórios;

 analisar o desempenho das prestadoras de 
serviços de telecomunicações;

 estimular a melhoria contínua da prestação dos 
serviços de telecomunicações visando soluções 
para as inconformidades detectadas;

 atuar na busca da reparação ou minimização de 
eventuais danos à prestação dos serviços de 
telecomunicações ou aos seus usuários.

Processo de Acompanhamento e Controle – A&CProcesso de Acompanhamento e Controle – A&C



NOVO PROCESSO DE A&CNOVO PROCESSO DE A&C

Processo de Acompanhamento e Controle – A&CProcesso de Acompanhamento e Controle – A&C



Foco na repressão

Sanção como solução
Fiscalização como fonte primordial de 
informação

Serviços de fiscalização ditam o ritmo/ 
conclusão do A&C

Longo decurso processual

Grande volume de processos abertos

O Pado é grande sorvedor de recursos 
humanos

Foco na solução / Melhoria de desempenho

Sanção como ferramenta de melhoria de 
desempenho
Monitoramento utiliza fontes de informações 
variadas

A&C utiliza os serviços de fiscalização quando 
necessário

Atua antes ou logo após a identificação de 
problemas no serviço
Otimização de Processos

Utilização mais eficiente dos recursos humanos

PASSADO FUTURO

Processo de Acompanhamento e Controle – A&CProcesso de Acompanhamento e Controle – A&C



Processo de Acompanhamento e Controle – A&CProcesso de Acompanhamento e Controle – A&C

Termo de Ajustamento de Conduta - TACTermo de Ajustamento de Conduta - TAC
Os 4 grandes grupos aderiram ao TAC
Temas admitidos:

 Direitos e garantias dos usuários
 Qualidade
 Universalização e ampliação do acesso
 Infrações de ordem técnica

Fase do Processo: Negociação dos Projetos

Projetos abordarão:
 Medidas corretivas da conduta irregular
 Medidas preventivas para evitar novas 

condutas irregulares
 Compromissos adicionais



Processo de Acompanhamento e Controle – A&CProcesso de Acompanhamento e Controle – A&C

Cautelares SMPCautelares SMP
Divulgação do desempenho de cada prestadora por município 
- Pressão social - Permitiu “aperto” da Anatel - “Provocou” 
empresas Claro, Oi, Tim e Vivo

Melhoria no desempenho

Quesito ago/12 abr/14
Acesso  Voz 82% 85%
Queda Chamadas 78% 84%
Con. Dados 44% 52%
Descon. Dados 79% 90%



Processo de Acompanhamento e Controle – A&CProcesso de Acompanhamento e Controle – A&C

Cautelares InterrupçãoCautelares Interrupção

Total de Interrupções



Processo de Acompanhamento e Controle – A&CProcesso de Acompanhamento e Controle – A&C

Cautelares InterrupçãoCautelares Interrupção

Duração Média



Processo de Acompanhamento e Controle – A&CProcesso de Acompanhamento e Controle – A&C

Cautelares InterrupçãoCautelares Interrupção

Consumidores Atingidos



Processo de Acompanhamento e Controle – A&CProcesso de Acompanhamento e Controle – A&C

Revitalização TUP

Ao início do Projeto (2011): Média Brasil 
disponibilidade de cerca de 70%, havendo 9 UF 
abaixo de 60%

Ao fim do projeto (2012): Média Brasil de 
disponibilidade igual a 95%, com 26 UF acima de 
90% e MA com 87%

Localidades coletivas alcançaram 95%

Agosto/2014: novas medidas apresentadas por 
Embratel e Oi



Processo de Acompanhamento e Controle – A&CProcesso de Acompanhamento e Controle – A&C

Cobertura Rural / Escolas RuraisCobertura Rural / Escolas Rurais
Desafio: 80% cobertura – 30 km de todos os municípios 
brasileiros – mais de 60 mil escolas – ausência das 
coordenadas geodésicas - prazo apertado - diferentes 
tecnologias etc.

Reuniões de controle mensais com cada empresa: Anatel – 
MC – FNDE

 Soluções para os problemas operacionais
 Melhoria da interação empresas - FNDE

Envio mensal dos municípios/escolas atendidas

Publicação no link “Universalização e Ampliação do Acesso” 
do sítio da Anatel



TransparênciaTransparência

Processo de Acompanhamento e Controle – A&CProcesso de Acompanhamento e Controle – A&C



TransparênciaTransparência

Processo de Acompanhamento e Controle – A&CProcesso de Acompanhamento e Controle – A&C



Processo de Acompanhamento e Controle – A&CProcesso de Acompanhamento e Controle – A&C

PerspectivasPerspectivas

Regulamento de A&C: Fev/15 proposta 
ao CD.
Aumento da transparência
Gerenciamento de risco
Compliance e governança corporativa
Incentivo à proatividade



“Se você quer resultados 
diferentes, não haja sempre 

da mesma forma.”

Albert Einstein (1879-1955)



Juliano Stanzani
stanzani@anatel.gov.br
coun@anatel.gov.br

OBRIGADO!!!
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