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O Mercado do STFC – Panorama nacional 

O STFC não cresceu significativamente no Brasil nos anos 
recentes. Desde 2008, a base de acessos STFC aumentou de 39 
milhões para aproximadamente 45 milhões.

Um crescimento modesto, de 16,12% em cinco anos. 



O Mercado do STFC – Panorama nacional 

Crescimento do mercado é decorrente do aumento da base de 
assinantes das autorizadas, que compensa a perda de 
assinantes das concessionárias.



O Mercado do STFC – Panorama nacional 



O Mercado do STFC – Panorama nacional 

Evolução do perfil dos consumidores de telefonia nos últimos 
anos.   



O Mercado do STFC – Panorama nacional 

1. O cenário atual do setor de telecomunicações é caracterizado por 
um novo comportamento dos usuários, variadas alternativas de 
comunicação e maior dinâmica competitiva.

2. Nessa realidade, a revisão dos contratos de concessão requer 
reflexão acerca da situação atual da telefonia fixa, mercado no qual 
se observa uma estagnação do serviço (baixo crescimento), quando 
analisado como um produto independente. 

3. É notória a queda do número de acessos das concessionárias, sendo 
compensada pelo  aumento do número dos acessos da autorizadas . 

4. Redução do tráfego de ligações locais e aumento do tráfego LDN. 

5. Ampliação da base de telefonia fixa se dá pelo fato deste serviço ser 
um dos itens do pacote de bundle (também conhecido como 
“combo”), oferta conjunta de vários serviços de telecomunicações. 

6. Assim, o pequeno crescimento da telefonia fixa deriva da 
convergência com outros serviços, e não de uma demanda direta 
pelo serviço.

 Observações do panorama atual do STFC



Revisão dos Contratos de Concessão   –   
2016 a 2020

As propostas para o próximo quinquênio, 2016 
a 2020, estão  em Consulta Pública (CP n.º 
26/2014) até o dia 26 de dezembro de 2014 
(Cláusula 3.2, § 1º, dos Contratos vigentes)

Premissas que orientaram a proposta:

 Preservação do equilíbrio econômico-financeiro. 

Assim, os impactos de alterações devem ser 

adequadamente mensurados de modo a reestruturar o 

balanço de direitos e deveres;

 Simplificação dos termos contratuais;

 Consonância com um marco regulatório claro e bem 

concebido, em benefício da estabilidade regulatória;

 Transparência, ampla participação da sociedade e o 

acesso às informações;

 Atendimento do interesse público.
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2016 a 2020

Questões a serem discutidas:

 O que significa modernizar a concessão?

 Quais são os aprimoramentos do arcabouço legal necessários para isso?

 Como orientar a revisão dos contratos de concessão de modo a privilegiar um 

ambiente inovador amparado na convergência tecnológica?

 Como incentivar:

 investimentos em construção e modernização das redes?

 uso eficiente das redes?

 a competição?

 a inovação na prestação dos serviços?

 a qualidade do serviços?



O B R I G A D O !O B R I G A D O !
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