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OBRIGAÇÃO LEGAL: REVISÕES 
QUINQUENAIS

Os Contratos de Concessão do STFC preveem 
revisões quinquenais para o estabelecimento de 
novos condicionamentos e novas metas de 
universalização e de qualidade. 

• Próxima Revisão: Dezembro/2015



Panorama Atual 
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Evolução dos Serviços de Telecomunicações

STFC Uso Individual Acesso Móvel Pessoal (SMP) Comunicação Multimídia
Televisão por Assinatura

O cenário atual do setor de telecomunicações é 
caracterizado por um novo comportamento dos usuários, 
que passaram a utilizar as variadas alternativas de 
comunicação eletrônica, surgidas a partir do 
desenvolvimento tecnológico, da massificação e do uso da 
Internet.



Pelos dados da PNAD, vê-se que, enquanto a proporção 
de domicílios com acesso à telefonia móvel subiu de 
59,3% para 88,3%, a de telefonia fixa reduziu-se de 48,1% 
para 39,9%. No mesmo período a proporção de domicílios 
com telefone móvel e fixo permaneceu estável, indicando 
uma possível substituição da telefonia fixa pela móvel. 

Panorama Atual 



• estimativa de queda de 24% nas receitas de assinatura (2010 a 2020); 
• 19,62% da base é assinante do Plano Básico, sendo responsáveis por 28% da receita 

total de assinatura das concessionárias;

   

Fonte: Dados encaminhados para cálculo do Fator X até 2012. Dados projetados a partir de 2013.

Panorama Atual 

Além disso, é decrescente a receita com serviços de 
telefonia fixa, conforme vê-se no gráfico abaixo: 



Análise de Impacto Regulatório - AIR

Atendendo ao novo Regimento Interno da Anatel, as 
propostas de alteração de conteúdo foram 
fundamentadas por Análise de Impacto Regulatório 
(AIR).

A AIR consiste em, antes de editar uma norma, bem definir 
o problema que se deseja solucionar com a participação 
de todos os atores envolvidos e apresentar cada uma das 
alternativas possíveis para solucioná-lo.

O relatório da AIR é um documento técnico, elaborado 
pelo grupo de trabalho que participou dos estudos que 
culminaram com as alterações propostas.



DEBATE COM A SOCIEDADE

•Debate prévio com a sociedade dos temas que 

afetam o serviço de telefonia fixa - recolher 

subsídios para revisão dos contratos. 

• Iniciativas da Anatel
 Reuniões com diversos setores

– Concessionárias;
– Autorizadas;
– SENACON;
– ABDTIC;
– MC

 Pesquisa de Opinião junto a Sociedade



DEBATE COM A SOCIEDADE

A participação da sociedade na Consulta Pública nº 53/2013 
sobre Temas Relevantes obteve 282 contribuições, assim 
distribuídas:
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1. Universalização

2. TUP

3. Qualidade

4. Seguro Garantia

5. Longa Distância

6. Oferta e Cobrança

7. Outros



A Proposta

A proposta de revisão dos contratos de concessão e do 
PGMU pode ser dividida em duas partes:

• Simplificação dos termos dos contratos.
Alterações de cunho didático e estabilidade regulatória, sem 
qualquer repercussão no balanço de direitos e deveres das 
concessões.

• Alterações de conteúdo.
Alterações que implicam modificação de direitos e deveres das 
concessionárias. 



Simplificação

•  Evitar que um mesmo tema seja tratado em instrumentos 
diversos 

•  Retirar do contrato de concessão dispositivos de cunho 
normativo geral

•  Prover maior clareza e objetividade para conceitos, regras 
e procedimentos, prevenindo incompatibilidades, omissões 
e interpretações ambíguas ou oportunistas.

Nenhuma garantia, direito ou dever foi modificado, apenas 
ficaram relegados aos devidos instrumentos normativos.



Ônus da concessão

Prevê a possibilidade de se usar os valores devidos para 
pagamento do ônus da concessão (2% da receita por 
biênio) para modificações na estrutura ou valores do 
Plano Básico

Plano de Seguros

Eliminação do seguro de lucros cessantes e do seguro-
garantia, em virtude de ter-se identificado neles custo 
desnecessário e risco à continuidade do serviço.

Alterações de Conteúdo
Contratos de Concessão



Estrutura do Plano Básico Modalidade Local

Concluiu-se que não seria conveniente alterar neste 
momento a estrutura do plano básico local, pela sua 
decrescente relevância dentro do portfolio de planos das 
concessionárias e pela dificuldade em adequadamente 
mensurar os impactos de uma alteração significativa.

Estrutura do Plano Básico Modalidade LDN

Propôs-se não alterar o plano básico da modalidade 
LDN, pois encontra-se em fase final de elaboração norma 
para implantar liberdade tarifária ao LDN.

Alterações de Conteúdo
Contratos de Concessão



Configuração de Áreas Locais

Foi tratada preliminarmente a proposição de ampliação 
de áreas locais, onde se recomendou aprofundamento de 
estudos no âmbito da revisão do Regulamento de 
Tarifação do STFC.

Reversibilidade de Bens

Não foram propostas mudanças aos textos dos contratos 
de concessão sobre o tema, apesar de a AIR trazer a 
debate algumas contribuições recebidas na CP nº 
53/2013.

Alterações de Conteúdo
Contratos de Concessão



Qualidade 

Determinou-se a elaboração de estudos para unificação 
de regras concernentes à qualidade para todos os 
serviços.

Código de Seleção de Prestadora

Recomendou-se no AIR não se alterar o modelo de 
marcação de chamadas de LDN. Novos estudos serão 
realizados no âmbito da revisão do Regulamento do 
STFC.

Alterações de Conteúdo
Contratos de Concessão



Fórmula de Reajuste

Foi proposta a retirada do Fator de Amortecimento, em 
vista de ter-se identificado incentivo contrário ao objetivo 
original. O Fator de Amortecimento incentiva a realização 
de reajustes anuais.

Alterações de Conteúdo
Contratos de Concessão



Implantação Do STFC Individual

A implantação será feita a partir da primeira demanda 
de qualquer cidadão, mantendo-se os prazos atuais do 
planejamento regido na regulamentação.

Prazo de Instalação

Alterar a meta de instalação das solicitações individuais 
ampliando o prazo máximo para 25 dias em 5% dos 
casos e mantendo o prazo máximo de 7 dias para os 
restantes 95% das solicitações de instalação de Acesso 
Individual.

Alterações de Conteúdo
PGMU



Telefone de Uso Público (TUP)

Exclusão das metas de densidade e ampliação da 
distância máxima entre TUPs de 300 para 600 metros.

Postos de Serviço Multifacilidade (PSM)

Propôs-se a exclusão da meta, tendo em vista que 
nenhuma solicitação elegível foi efetivada até o presente 
momento.

Alterações de Conteúdo
PGMU



Backhaul

Implantação de infraestrutura em localidades e 
municípios ainda não atendidos com backhaul. Serão 
usadas como fontes de financiamento os saldos de 
reduções de metas do PGMU e obrigações dos contratos 
de concessão.

Alterações de Conteúdo
PGMU



Período: 27/Junho a 26/Dezembro/2014 (180 dias)

Por: Internet, Carta, Fax ou Correspondência eletrônica

Audiências Públicas: serão realizadas 3 (três) 
Audiências com possibilidade de participação remota nos 
Escritórios Regionais: MG, RS, PE, BA e CE.

A primeira será amanhã no dia 03 de setembro de 2014.

Consultas Públicas nos 25 e 26/2014



As modificações aos contratos de concessão sugeridas 
nas Consultas Públicas nº 25 e 26 são aquelas possíveis 
de implementação sob o marco regulatório vigente.

Outras alterações identificadas no processo de consultas 
prévias serão avaliadas ao longo do próximo ano, com 
base em estudos elaborados pela Anatel e demais 
órgãos de governo.

Reflexões Sobre O Futuro Das Concessões



Alterações Sugeridas nas Consultas Prévias:

• Regime de Prestação – Público x Privado

• Expansão do Objeto da Concessão – Banda Larga

• Prazo da Concessão - Renovação

• Modelo de Concessão

• Controle Tarifário – Áreas não competitivas

• Reversibilidade de Bens – Conversão em 
investimentos

• Universalização – Contas Vinculadas

Reflexões Sobre O Futuro Das Concessões



Outras Alterações em Avaliação:

• Modelo de Gestão da Qualidade

• Modelo de Acompanhamento de Obrigações

• Modelo de Gestão de Espectro

• Outorga

• Licenciamento

• Renovação

• Precificação

• Modelo de Gestão de Interrupções

• Revisão do PGMC

Reflexões Sobre O Futuro Do Setor



           

Obrigado
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