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Fim da concessão e só serviço privado, 
uma saída? 



Embora as concessões do STFC só terminem em 
2025, o Brasil já iniciou um debate sobre qual deve 
ser futuro deste serviço, principalmente a luz de um 
cenário cada vez mais acelerado de convergência 
tecnólogica. Neste ano, está em discussão a revisão 
dos contratos do STFC. Este seminário se propõe 
refletir sobre alguns dos desafios neste cenário. 
 

STFC X Banda Larga 



Infelizmente, nosso escopo legal e nossas 
políticas públicas não acompanharam as 
mudanças tecnológicas. 
  
Particularmente no caso das Telecomunicações, 
passados 19 anos da vigência da LGT, os 
desafios do Brasil neste setor continuam 
gigantescos e carecem de uma visão estratégica, 
que esteja calcada no interesse público e em 
sintonia com as políticas de desenvolvimento 
econômico e social do país e na afirmação da 
soberania nacional. 

Evolução Tecnológica X Regulação 



Na ocasião da privatização, o desafio era: 
 garantir a universalização do acesso aos serviços 

de telefonia fixa,  
 a ampliação do acesso à banda larga e  
 a viabilização do serviço de TV por Assinatura.  
 
Naquele momento, a LGT colocou a telefonia como 
serviço de interesse coletivo (essencial)  prestado 
sob regime público e os outros serviços, incipientes 
no país, como de interesse restrito (não essenciais), 
prestados em regime privado. 

Privatização 



Mas o que é essencial num determinado momento 
histórico pode deixar de ser em outro. Assim é a 
internet e o acesso à banda larga. 

Por isso, a responsabilidade do Estado na hora de 
definir suas políticas é enorme. Ele precisa olhar para 
o futuro de maneira estratégica, antevendo cenários 
para não adotar medidas que, em curto espaço de 
tempo, se tornem obsoletas e não acompanhem as 
necessidades do país e das pessoas.  
 
 

Papel do Estado 



O Estado precisa ter uma visão administrativa 
eficiente para não permitir investimentos duplicados e 
gastos desnecessários.  
Deve atender às necessidades básicas da população, 
garantindo que serviços essenciais cheguem a todos 
com equidade e qualidade. 

Por isso, ao traçarmos políticas para as 
telecomunicações, devemos ser ousados ao definir 
cenários futuros, mas não perder o contato com a 
realidade – qual seja – um país de dimensões 
continentais que logrou atingir metas de 
universalização do STFC,  
mas que nos outros serviços de telecomunicação 
ainda convive com disparidades gritantes. 

Interesse Público 



A receita líquida de 
dados (fixo e móvel) e 
TV por assinatura 
totalizaram R$ 33,6 
bilhões no 1º Semestre 
de 2015, superando as 
receitas de voz (fixa e 
móvel) que totalizaram 
R$ 32,0 bilhões neste 
período. 
 
 

O serviço de voz não é mais  
a principal receita de telecom no Brasil 



Acesso domiciliar 

50% domicílios com acesso à Internet  
32,3 milhões de domicílios em números absolutos  
 
As desigualdades por classe social e área 
persistem:  
 
Classe A – 98% dos domicílios com acesso 
Classe B – 82%;  
Classe C – 48%;  
Classes D e E – 14%.  
 
Áreas urbanas 54% 
Áreas rurais é de 22%. 
 
 
 
 

Fonte: TIC-Domícilios 2014 



Preços 

No Brasil os preços praticados constituem um dos 
principais obstáculos à universalização do acesso à 
internet em banda larga. De acordo com dados da UIT 
os preços brasileiros estão entre os mais altos do 
mundo. 
Em 2013, o Brasil era 126 º mais caro entre 166 países 
e o valor da cesta para o Brasil era de US$ 13,8 para 
uma assinatura básica mensal de uma plano Internet 
banda larga (1 Gigabyte incluído), segundo ranking do 
estudo "Measuring The Information Society" da UIT. 



Exclusão econômica 

Dos 32.720.738 domicílios que não têm acesso à 
internet, 49% indicaram o custo elevado como 
motivo para a falta de conexão.  

Do total de domicílios com acesso à internet, 65.129.753, o 
valor pago pela principal conexão é de 

 
 Até R$ 30,00 – 18% 
 De R$ 31 a 50,00 – 19% 
 De R$ 51 a 70,00 – 22% 
 De R$ 71 a 90,00 – 12% 
 R$ 91,00 - 9% 
 14% não sabe ou não respondeu 

Fonte: TIC-Domícilios 2014 



Acesso móvel 

Se levarmos em consideração, a proporção de 
indivíduos que possuem telefone celular, por tipo de 
plano de pagamento, sobre o total de pessoas que 
usam celular -145.719.520 pessoas  
 
 Pré-pago 84% 
 Pós-pago 16% 

Fonte: TIC-Domícilios 2014 



STFC 

44,5 milhões de telefones fixos em Julho de 2015 
  
O Brasil terminou julho de 2015 com 44,5 milhões 
de telefones fixos em serviço e densidade de 21,8 
acessos/100 hab. 
  
O mês de Jul/15 apresentou adições líquidas de 78 
mil acessos. 
  
A participação das autorizadas cresceu para 40,8%. 

Fonte: Teleco 



Alterações no mercado 

Começamos a presenciar o movimento de 
integração das operações dos mais diversos 
serviços em apenas uma empresa, ou pessoa 
jurídica – no caso as concessionárias de telefonia 
fixa, o que reforçará o Poder de Mercado 
Significativo (PMS) da Telefonica, Oi e Embratel, 
que já detêm há 17 anos a maior parte da 
infraestrutura necessária à comunicação de dados, 
sem obrigações efetivas de compartilhamento.  

Fonte: Teleco 



Regime Privado 

Destacamos ainda o fato de o Plano Geral de Metas 
de Competição, editado pela ANATEL, ter conferido 
“feriado regulatório” de 9 anos para as novas fibras 
que vierem a ser implantadas, o que implica em não 
obrigação de compartilhamento das redes e, pior, 
sem garantia de que parte da capacidade das 
novas redes estarão reservadas para o 
cumprimento de políticas públicas de inclusão 
digital. 

Fonte: Teleco 



Modelo de Custos - 2019 

Potencializa os efeitos nefastos do regime privado e 
do feriado regulatório para a implantação das redes 
de fibra ótica, o fato de que o modelo de custos, de 
acordo com decisão da ANATEL, só será aplicado a 
partir de 2019. Ou seja, até lá as empresas estarão 
livres para a fixação dos preços para a exploração 
das redes no atacado. 

Fonte: Teleco 



Lei do SeAC 
Para entender como se organiza o setor, importante 
também considerar que a restrição que existia 
desde as privatizações à concentração da 
prestação de todos os serviços sob uma única 
pessoa jurídica foi alterada pela Lei 12.485/2011 
(Lei do Serviço Especial de Acesso Condicionado).  
Com sua aprovação em 2011, o art. 86 da Lei Geral 
de Telecomunicações (Lei 9.472/1997) foi 
modificado para permitir que as empresas 
concessionárias de telefonia fixa explorem outros 
serviços além do objeto da concessão. A Lei do 
SeAC também pôs fim à limitação das 
concessionárias à prestação dos serviços de 
televisão por assinatura.  

Fonte: Teleco 



Lei do SeAC 

Neste novo marco legal, as empresas de 
telecomunicações passaram a unificar todos os 
serviços e bens numa única empresa (único CNPJ), 
o que, no cenário sem modelo de custos e 
separação estrutural, dificulta o controle sobre os 
bens reversíveis vinculados às concessões da 
telefonia fixa, causando confusão patrimonial. Além 
disso, as empresas têm trabalhado para que seja 
implementada licença única para todos os serviços 
(STFC, SCM, SMP, SeAC) convergentes, ressalte-
se, em regime privado. 

Fonte: Teleco 
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Fonte: Teleco 



Renovação dos Contratos 
Ao invés de honrar a obrigação pressuposta à 
concessão, de controle dos bens reversíveis, e 
enfrentar a tarefa de desenvolver políticas públicas 
para garantir a universalização da BL, muitos 
setores dentro do governo, da Anatel e dos agentes 
privados tem considerado como alternativa 
admissível a doação de bilhões em bens que 
reverteriam à União ao final da concessão para as 
operadoras investirem em suas próprias redes de 
banda larga, em regime privado.  
Esta solução é inconcebível em termos legais, 
constitucionais e, por óbvio, absolutamente 
contrária ao interesse público.  

Fonte: Teleco 



Renovação dos Contratos 

Esta lógica tem determinado até o momento as 
discussões em torno da renovação dos contratos do 
STFC, aprofundando o caminho de se privilegiar o 
regime privado na pauta da ampliação de acessos à 
banda larga na negociação com as operadoras, 
além de conceder isenções tributárias alinhadas aos 
interesses dos grandes grupos econômicos do 
setor, sob a justificativa de estímulo a novos 
investimentos, que na prática não têm ocorrido de 
forma adequada ao crescimento da demanda por 
redes de alta capacidade.  

Fonte: Teleco 



Regime Público 

Os dados acima, ao lado de tantos outros que eu 
não terei tempo de mostrar aqui – principalmente no 
que diz respeito à penetração da infraestrutura de 
rede para conexão; 
As disparidades sociais e regionais de renda – que 
apesar de todo o processo de inclusão social ainda 
são profundos no país; 
Não nos permitem ser otimistas quanto às 
possibilidades de o mercado, por si só, dar à maioria 
da população acesso a serviços de qualidade.  

Por isso, o regime público ainda tem 
papel a cumprir nas Comunicações. 



Regime Público 

A legislação atual define regime público e regime 
privado, conferindo, no primeiro, prerrogativas ao 
poder público no sentido de estabelecer metas de 
universalização, controle tarifário e gestão pública 
das redes de telecomunicações, além da 
reversibilidade da infraestrutura para o poder público 
no caso de encerramento do contrato de concessão 
ou de impedimentos por parte da operadora.  

Por isso, o regime público ainda tem 
papel a cumprir nas Comunicações. 



LGT 

O artigo 63, parágrafo único: 
“serviço de telecomunicações em regime público é o 
prestado mediante concessão ou permissão, com 
atribuição a sua prestadora de obrigações de 
universalização e de continuidade”.  



Marco Civil da Internet 

 
 

Art. 4º - A disciplina do uso da internet no Brasil tem 
por objetivo a promoção:  
I - do direito de acesso à internet a todos; 
II - do acesso à informação, ao conhecimento e à 
participação na vida cultural e na condução dos 
assuntos públicos; 
III - da inovação e do fomento à ampla difusão de 

novas tecnologias e modelos de uso e acesso; e 
IV - da adesão a padrões tecnológicos abertos que 

permitam a comunicação, a acessibilidade e a 
interoperabilidade entre aplicações e bases de 
dados. 



Marco Civil da Internet 

 
 

  

Art. 7º O ACESSO À INTERNET É ESSENCIAL ao 
exercício da cidadania, e ao usuário são 
assegurados os seguintes direitos: 
IV - não suspensão da conexão à internet, salvo 
por débito diretamente decorrente de sua 
utilização; 
V - manutenção da qualidade contratada da 
conexão à internet;  



Regime Público 

i) essencialidade – sua prestação é necessária 
para a vida produtiva e cultural da população, logo 
o acesso e usufruto ao serviço é um direito do 
cidadão, como são os casos da Educação, da 
Saúde, da Previdência, do Saneamento, da 
Energia, da Segurança, dos Transportes coletivos 
urbanos etc 
 
ii) universalidade – sua prestação deve ser 
assegurada pelo Estado, direta ou indiretamente, a 
todos os cidadãos, sem nenhuma 
discriminação ou diferenciação  
por motivos de renda, localização,  
ou político-culturais; 



Regime Público 

iii) continuidade – sua prestação não pode ser 
descontinuada pela entidade prestadora, seja 
estatal ou privada, qualquer que seja o motivo, 
deixando desassistidos os cidadãos; 
iv) modicidade tarifária – sua prestação deve se 
dar a um custo acessível, na média, ao conjunto 
da população, eventualmente respeitando as 
desigualdades de renda, logo subsidiando os mais 
pobres. 
 



Regime Misto 

Art. 65 diz que cada modalidade de serviço poderá 
ser prestada 
I - exclusivamente no regime público; 
II - exclusivamente no regime privado; ou 
III - concomitantemente nos regimes público e 
privado. 
§ 1° Não serão deixadas à exploração apenas em 
regime privado as modalidades de serviço de 
interesse coletivo que, sendo essenciais, estejam 
sujeitas a deveres de universalização. 
 
 
         



Proposta 

Trata-se de um ponto extremamente importante, 
pois esclarece a nossa posição:  
 
A banda larga em regime público não implica que 
o serviço não poderá ser prestado em regime 
privado. Hoje, por exemplo, o serviço de telefonia 
fixa é prestado em regime público pelas 
concessionárias e em regime privado pelas 
autorizatárias. 



Proposta 

Com a banda larga em regime público os 
contratos de concessão passariam a indicar: 
 
1) Regras, critérios, fórmulas e parâmetros 
definidores da implantação, expansão, alteração e 
modernização do serviço, bem como de sua 
qualidade. 
2) As tarifas módicas a serem cobradas dos 
usuários e os critérios para seu reajuste e revisão. 
3) Deveres relativos à universalização e à 
continuidade do serviço. 
4) Os direitos, as garantias e as obrigações dos 
usuários, da Anatel e das concessionárias. 
5) A reversibilidade dos bens. 
 
 



Regulação por Camadas 

É essencial fazer um debate mais profundo sobre a 
regulação das comunicações por camadas 
horizontais, recomendada pela UIT e adotada em 
diversos países.  
Separar e regular de forma diversa:  
“camada de rede” (infraestrutura de comunicações),  
“camada de serviços de telecomunicações” 
(prestação de serviços de telecomunicações ao 
usuário final) e  
“camada de conteúdo e aplicações”  
(produção e programação de conteúdo  
e aplicações, e seu provimento  
online), esta fora do escopo da Anatel. 



Regulação por Camadas 

 
 
 

O que deve ser colocado em regime público é a 
infraestrutura e as redes, já que neste caso 
diferentes serviços poderiam ser prestadas em cima 
dela (por ex: SeAC, STFC etc.). Haveria uma 
separação entre os tipos de licenças de redes de 
transporte (backbone e backhaul) das redes de 
última milha, garantindo assim a competição, a 
neutralidade de rede e a possibilidade do ingresso 
de agentes econômicos locais, públicos e 
comunitários na exploração deste serviço.  



Bens Reversíveis 

 
 
 

A infraestrutura deva ser explorada com critérios 
rigorosos de reversibilidade. Esse é um setor 
estratégico da economia nacional, definidor de 
soberania e de garantia de direitos ao povo 
brasileiro.  
A troca dos ativos da concessão por investimentos 
em banda larga privatiza um patrimônio público da 
ordem de dezenas de bilhões de reais. 
A ausência de uma lista completa e atualizada de 
bens reversíveis, e a ausência de um modelo de 
custos para impedir o subsídio cruzado entre os 
serviço já criou um cenário que levou a uma 
apropriação privada de bens públicos. 



Transição exige debate 

 
 
 

A contrariedade à prestação do serviço BL em 
regime público, respeitadas as assimetrias e a 
manutenção simultânea de operadores em regime 
privado, não pode ser uma posição que encerra o 
debate advogando a impossibilidade da transição 
diante das exigências regulatórias do referido regime 
e da atual configuração do mercado. 
É preciso que o caráter estratégico desse serviço e 
das redes de banda larga seja considerado.  
E é indispensável envolver a sociedade civil na 
formulação e implementação das políticas de 
comunicação.  
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