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Tratarei, nessa apresentação, da reavaliação da regulamentação efetuada, a fim de
reduzir barreiras regulatórias à expansão das comunicações Máquina-a-Máquina e da
Internet das Coisas.

Após uma breve contextualização, passarei pelos temas estudados na Análise de
Impacto Regulatório (AIR) que foi submetida à Consulta Pública nº 39/2019.

Foi também submetida à mesma Consulta Pública uma minuta de Resolução, essa sim
com modificações sugeridas em Regulamentos da Agência.

Apresentarei cada uma das alterações propostas, as quais já incorporam contribuições
diretas ou aquelas apresentadas nos temas da AIR que puderam ser aproveitadas.

Finalmente, apresentarei meu Voto.

<<PRÓXIMO SLIDE>>
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Visão Globalizada - IoT
Uma extensão da Internet, que 
passa a conectar objetos, além 
de pessoas.

Analisei, nos presentes autos, quase mil contribuições, somadas as
recebidas nas duas fases de Tomadas de Subsídio com as da Consulta
Pública nº 39, de 2019.

A quantidade e a diversidade dessas contribuições mostram a
multiplicidade de visões dos atores envolvidos.

<<CLICAR PARA PREENCHER O SLIDE>>

Muitas dessas visões trazem perspectivas de certos nichos de mercado,
como:
- a internet das coisas industrial (IIoT);
- a internet das coisas médicas (IoMT);
- a internet das coisas do consumidor (CIoT), etc.

Outras têm uma visão globalizada, na qual a Internet das Coisas é uma
extensão da Internet, que passa a conectar objetos, além de pessoas.

<<PRÓXIMO SLIDE>>

3



Aplicações
(verticais)

Conectividade
(horizontal)

Mercados
(verticais)

Contextualização
Gabinete do Conselheiro Vicente Aquino  |  GCVA

Respeitando as visões segmentadas, alinho-me à visão global da IoT, vista como uma
extensão da Internet, escrita com letras iniciais maiúsculas, para referir-me a essa
infraestrutura mundial, reconhecida como um patrimônio da humanidade.

Por outro lado, várias contribuições tratam de comunicação Máquina-a-Máquina (M2M
“ême-dois-ême”), algo bem antigo e que está na base da IoT.

<<PRÓXIMO SLIDE>>
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Outorgas
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10 set
2019

Relevância Conceitos

Acórdão nº 
398/2019

Pertinência em 
grande Parte das 

contribuições

Equívocos ao 
entender a definição 

dos serviços

Reforço nas medidas de divulgação
Cartilha Orientativa e Capacitação

As contribuições recebidas na Consulta Pública nº 39/2019, ainda que
anteriores ao novo Regulamento Geral de Outorgas (RGO), aprovado
pela Resolução nº 720, de 2020, trouxeram sugestões relevantes.

Algumas delas, no entanto, evidenciaram equívocos.

Muitos atores têm dificuldades em entender o que seriam serviços de
telecomunicações, serviços de valor adicionado (SVA) ou outros na
exploração de M2M/IoT.

<<CLICAR PARA PREENCHER O SLIDE>>

Assim, aponto aqui a necessidade de reforçarem as medidas de divulgação
já determinadas por este Colegiado no Acórdão nº 398, de 2019, a fim de se
aperfeiçoar a "Cartilha Orientativa da IoT" existente, acrescentando exemplos realistas
que ilustrem o que seria serviços de valor adicionado, de telecomunicações ou outros,
em casos de exploração de M2M/IoT, zelando pelo sigilo das informações quando for o
caso, de forma que a aplicação da regulamentação em vigor fique clara a qualquer
interessado.

Além disso, vislumbro a oportunidade de se desenvolverem formas de capacitação de
interessados na exploração de M2M/IoT, com eventual participação de instituições de
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ensino, considerando-se a falta de familiaridade dos provedores de soluções M2M/IoT
com a regulação dos serviços de telecomunicações da Agência.

<<PRÓXIMO SLIDE>>
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Modelo de Silos

SLP SCM SMP STFC

Uma solução da IoT, em regra, poderia utilizar partes de um ou mais serviços de
telecomunicações tradicionais, hoje regulamentados na Agência em forma de “silos”.

<<PRÓXIMO SLIDE>>
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Modelo de Silos

SLP SCM SMP STFC

Diferentes Visões

Área  
IoT

IoT

Rede 
Privada

Rede 
Móvel

Internet

Conteúdo

Aplicação

Transporte

Acesso

Nesse exemplo, a aplicação da Internet das coisas se serve:

- de transporte sobre a Internet (Serviço de Comunicação Multimídia - SCM);
- de acesso por meio de uma rede móvel (Serviço Móvel Pessoal - SMP); e
- de sua rede proprietária (de Serviço Limitado Privado - SLP), permitindo a interação
com suas máquinas.

<<PRÓXIMO SLIDE>>
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Modelo de Silos

SLP SCM SMP STFC

Diferentes Visões

IoT

Conteúdo

Aplicação

Transporte

Acesso

Área IoT

Seria possível criar um “silo específico” para atender a esse mercado vertical particular
da IoT, mas outros mercados poderiam não se adaptar às especificidades desse “silo”.

<<PRÓXIMO SLIDE>>
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Prestação de Serviço
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Agricultura Indústria Saúde Transporte Cidades 
Inteligentes

Subtema 2.1: Exploração do SMP por meio de rede virtual para suporte a aplicações da IoT

Subtema 2.2: Direitos do consumidor e obrigações de qualidade aplicáveis ao IoT

Subtema 2.3: Oferta de serviços na IoT baseada em fornecedores globais de conectividade

Subtema 2.4: Oferta de serviços IoT por prestadoras regionais fora de suas áreas de 
prestação

Quanto à prestação de serviço, os dois primeiros subtemas aqui discutidos, quais sejam,
(i) a exploração do Serviço Móvel Pessoal por meio de rede virtual; e (ii) os direitos do
consumidor e as obrigações de qualidade, têm relação direta com as propostas
alterações regulamentares, que serão discutidas mais adiante.

Buscando maior objetividade, tratarei das contribuições aqui recebidas ao abordar os
mencionados normativos.

Nos dois subtemas finais, as principais contribuições trataram de roaming para
operadoras globais ou nacionais.

Algumas contribuições recebidas, no entanto, chamam a atenção para a falta de
alinhamento internacional: além do Brasil, só dois países (Egito e Turquia) proíbem ou

desestimulam o roaming permanente. Além disso, reclamam de incerteza regulatória,
pela ausência de definição clara do tempo para se considerar o roaming como
permanente, lembrando ainda que tal proibição de uso nunca foi decidida pelo Conselho
Diretor da Anatel.

Creio assim proveitoso que a Área Técnica estude mais a fundo a regulamentação
relativa a roaming para M2M/IoT, com seus possíveis casos e limites de uso,
analisando, inclusive, a oportunidade e conveniência de se incluir o tema em agenda
regulatória futura.

9



<<PRÓXIMO SLIDE>>

9



Tributação e Licenciamento
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Subtema 3.2: Volume de dispositivos sujeitos a licenciamento

Subtema 3.1: Taxas de fiscalização (licenciamento e funcionamento)

Subtema 3.3: Tributação nos Serviços de telecomunicações e SVA 

Subtema 3.4: Oferta de serviços M2M/IoT por concessionárias.

Quanto à tributação e licenciamento, destaco que, por meio do Acórdão nº
565, de 2018, este Colegiado decidiu criar um grupo de estudos para
propor "solução tributária viável e apta a recompor, se for o caso, o impacto

gerado com a alteração no licenciamento de estações móveis e máquina a

máquina“, o qual é objeto de Processo específico.

Por outro lado, o novo Regulamento Geral de Licenciamento (RGL),
aprovado pela Resolução nº 719, de 2020, já atendeu a muitas das
sugestões apresentadas na CP nº 39, de 2019.

A tributação sobre os dispositivos de IoT é balizadora do sucesso de todo o ecossistema
digital que inclui tal tecnologia em sua cadeia de valor. Incertezas quanto ao
enquadramento dessa tecnologia no plano tributário podem gerar externalidades
negativas a seu desenvolvimento, com efeitos sobre a competitividade do país em
setores-chaves da economia e para o bem-estar da sociedade.

Assim, no que compete aos aspectos técnicos da tecnologia, sob alçada desta Agência 
reguladora, deve-se envidar todos os esforços para esclarecer a abrangência da IoT no 
tocante a seus usos e aplicações e os consequentes efeitos tributários deles decorrentes. 
Nesses termos, cabe recorrer ao disposto no Decreto nº 9.854, de 2019, que cuidou de 
institui o Plano Nacional de Internet das Coisas e dispõe sobre a Câmara de Gestão e 
Acompanhamento do Desenvolvimento de Sistemas de Comunicação Máquina a 
Máquina e Internet das Coisas, para ressaltar a atribuição delegada a esta Agência no 
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tocante à regulação dessa tecnologia.

Assim, por estar delimitado ao escopo de atuação da Anatel, entendo razoável manter a 
redação proposta pela Área Técnica para definir dispositivos de IoT no Regulamento Geral 
de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), aprovado pela 
Resolução nº 632, de 2014, e no Regulamento Geral de Portabilidade (RGP), aprovado 
pela Resolução nº 460, de 2007:

“(...) são considerados dispositivos de Internet das Coisas – IoT aqueles que permitem 

exclusivamente a oferta de serviços de valor adicionado baseados em suas capacidades 

de comunicação, sensoriamento, atuação, aquisição, armazenamento e/ou 

processamento de dados."

<<PRÓXIMO SLIDE>>
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Numeração
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Não haverá escassez de recursos de numeração 
tradicional para a IoT

Espera-se que a grande maioria dos dispositivos utilizem somente 
endereços IP.

Possibilidade de o SMP fazer uso da numeração tradicional.

Utilização de códigos IMSI nacionais como recursos de numeração 
não geográfica global da Recomendação E.212 da UIT-T.

Revisão da regulamentação sobre numeração de 
serviços de telecomunicações já é objeto de 

Processo específico, com aprovação final prevista 
para 2021

Especificamente quanto aos recursos de numeração tradicional, muitas das
contribuições recebidas opinam que não haverá escassez, pois, com base
no desenvolvimento do mercado até o momento, espera-se que a grande
maioria dos dispositivos utilizem somente endereços IP (“ipê”). A exceção
seriam as soluções suportadas pelo SMP, nas quais ainda se exige recurso
de numeração tradicional.

Houve ainda contribuições interessantes, tal como a sugestão de se utilizar,
além da numeração tradicional, códigos nacionais com recursos de
numeração não geográfica global da Recomendação UIT.

<<CLICAR PARA PREENCHER O SLIDE>>

Tal como registrado na Análise de Impacto Regulatório (AIR), a revisão da
regulamentação sobre numeração de serviços de telecomunicações já é
objeto de processo específico, o qual já passou pela Consulta Pública nº 37,
encerrada no último dia 21 de agosto de 2020.

Dessa forma, considero mais apropriado que o presente tema seja
inteiramente tratado naquele processo, aproveitando as contribuições aqui
apresentadas.
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Avaliação de Conformidade e Segurança
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Regulamento de Avaliação da 
Conformidade e de Homologação 

de Produtos para 
Telecomunicações, aprovado pela 

Resolução nº 715/2019

Especificidades de produtos de 
M2M/IoT poderão ser incluídas 

nos Requisitos Técnicos 
correspondentes, passando por 

prévia de CP.

Regulamento de Segurança 
Cibernética aplicada ao Setor de 

Telecomunicações 
Processo nº 53500.078752/2017

CP nº 52/2018: 336 contribuições

“Tema 03 - Produtos para 
telecomunicações”: correção de 
vulnerabilidades, avaliações de 

segurança, requisitos de projeto.

Quanto à Avaliação da Conformidade de produtos da IoT, o tema foi objeto
do Processo n° 53500.010924/2016-15, resultando no novo Regulamento
de Avaliação da Conformidade e de Homologação de Produtos para
Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº 715, de 2019.

No referido Regulamento, não se incluíram disposições específicas para
produtos de M2M/IoT, embora já atenda a muitas das contribuições aqui
apresentadas, como declarações de conformidade, ensaios de tipo e outras
formas de redução de volumes, custos ou agilização do processo de
certificação.

Esse Regulamento traz apenas regras gerais, de caráter principiológico.
Dessa forma, as especificidades dos produtos M2M/IoT poderão ser
atendidas quando da definição dos Requisitos Técnicos correspondentes,
que será sempre precedida de Consulta Pública.

Com relação à segurança cibernética particulares à IoT, coincido com a
proposta da Área Técnica de continuar a tratar deste subtema no Processo
nº 53500.078752/2017-68, o qual já se encontra no Conselho Diretor para
aprovação final, com relatoria do Conselheiro Moisés Moreira e atualmente
em vistas do Presidente Leonardo Euler .
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Espectro
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Dedicar faixas de espectro específicas à IoT?
Deixar livre o desenvolvimento do mercado ou destinar faixas a serviços de M2M/IoT?

“Uso industrial” de radiofrequências

Revisão do RUE
Poderá remover muitos dos obstáculos ao acesso a espectro necessário ao 
desenvolvimento de sistemas de M2M/IoT.

Fundamental para M2M/IoT?              Uso pelo SLP favorece o desenvolvimento do setor?

Quanto ao espectro para a IoT, muitas das contribuições coincidem em que
não se deve dedicar faixas específicas, deixando-se livre o desenvolvimento
do mercado. No entanto, outras consideram importante destinar faixas a
serviços de M2M/IoT.

<<CLICAR PARA PREENCHER O SLIDE>>

Outro ponto controverso foi o “uso industrial” de radiofrequências.
Enquanto alguns creem que é fundamental para M2M/IoT, outros alegam
que o uso pelo Serviço Limitado Privado (SLP) não favoreceria o
desenvolvimento do setor. Haveria dificuldades de coexistência entre
diferentes serviços na mesma faixa, em particular na sincronização das
redes e na coordenação internacional.

Conforme se observou na AIR, há um trabalho contínuo da Agência de
acompanhar o que ocorre no mundo. Um exemplo recente foi a alteração
do Ato nº 14.448, de 2017, que aprovou novos “Requisitos Técnicos” e
faixas de radiofrequência para uso em comunicação de dados ou sistemas
de radar veiculares.

<<CLICAR PARA PREENCHER O SLIDE>>
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Destaco também aqui a revisão em curso do Regulamento de Uso do
Espectro de Radiofrequências (RUE), aprovado pela Resolução nº 671, de
2016, nos autos do Processo nº 53500.012178/2019-47.

<<PRÓXIMO SLIDE>>
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Infraestrutura e Insumos
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Subtema 7.1: 
infraestrutura para 

suportar os serviços 
da IoT

Subtema 7.2: 
concorrência e 

acordos 
de roaming nacionais

Subtema 7.3: 
compartilhamento de 
infraestrutura   para a 

IoT

Passando para o tema infraestrutura e insumos, concordo com a Área
Técnica de que o subtema de infraestrutura foi endereçado no Plano
Estrutural de Redes de Telecomunicações (PERT) e nos desdobramentos
decorrentes de seu diagnóstico, não havendo muito a aqui acrescentar.

Aprovado por meio do Acórdão nº 309, de 2019, o PERT fez um exemplar
diagnóstico da infraestrutura de telecomunicações do país, com especial
ênfase em deficiências estruturais das redes de transporte e de acesso em
banda larga. O PERT continua a evoluir, produzindo relatórios periódicos
para subsidiar a elaboração das políticas públicas setoriais.

<<CLICAR PARA PREENCHER O SLIDE>>

Com relação aos aspectos concorrenciais do roaming nacional, entendo que
eles já se encontram adequadamente tratados no Plano Geral de Metas de
Competição (PGMC).

<<CLICAR PARA PREENCHER O SLIDE>>

Além disso, o subtema de compartilhamento de infraestrutura é tratado no
âmbito:
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a) do Regulamento de Compartilhamento de Infraestrutura de Suporte à
Prestação de Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº
683, de 2017; e

b) de iniciativa da Agenda Regulatória 2019-2020 sobre a reavaliação da
regulamentação sobre compartilhamento de postes entre distribuidoras
de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações,
aprovada pela Resolução Conjunta nº 4/2014, da Anatel e da Aneel, e
atualmente sob relatoria do Conselheiro Moisés Moreira.

<<PRÓXIMO SLIDE>>
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Alterações no RRV-SMP
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Roaming Permanente
• Flexibilizar o Regulamento sobre Exploração do 

Serviço Móvel Pessoal por Meio de Rede Virtual 
(RRV-SMP) 

Possibilidades
• firmar contratos com mais de uma Prestadora 

Origem na mesma Área de Registro;

• utilizar acordos de roaming e de uso de 
radiofrequências da Prestadora Origem; 

• responder solidariamente e garantir que as 
demandas do usuário sejam atendidas.

Sem objeções de caráter geral
Ressalvas
• acrescentar que os acordos de roaming devem se dar "de comum acordo 

entre as partes";
• deve-se excluir da responsabilidade solidária da MVNO Credenciada as 

obrigações listadas no parágrafo único, do art. 1º, do RRV-SMP

Quanto às alternativas ao roaming permanente, propôs-se na
Consulta Pública nº 39 flexibilizar o Regulamento sobre Exploração
do Serviço Móvel Pessoal por Meio de Rede Virtual (RRV-SMP)
para que operadoras de rede móvel virtual (MVNO) Credenciadas
pudessem:

a) firmar contratos com mais de uma Prestadora Origem na
mesma Área de Registro;

b) utilizar acordos de roaming e de uso de radiofrequências da
Prestadora Origem; e

c) responder solidariamente e garantir que as demandas do
usuário sejam atendidas.

Considerando que há plena liberdade de negociação entre as
partes, não tenho objeções de caráter geral à proposta final
apresentada pela Área Técnica. Acrescento, todavia, duas
ressalvas:
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a) os acordos de roaming devem se dar "de comum acordo entre as partes";

b) devem-se excluir da responsabilidade solidária da MVNO Credenciada as
obrigações listadas no parágrafo único do art. 1º do Regulamento sobre
Exploração do Serviço Móvel Pessoal por Meio de Rede Virtual, aprovado pela
Resolução nº 550, de 2010.

<<PRÓXIMO SLIDE>>
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Alterações no RGC e no RGP
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RQUAL
Isenção IoT

Obrigações de 
qualidade do 
SMP e SCM 

Subsistem no período 
de transição;

Mudança não 
conveniente

Exclusão de 
obrigações para 

acessos da IoT no 
RGC e no RGP

Sobre à qualidade, o Regulamento da Qualidade (RQUAL),
aprovado pela Resolução nº 717, de 2019, isentou os acessos
exclusivos da IoT das obrigações nele previstas.

Ainda que subsistam obrigações de qualidade do SMP e SCM
durante o interstício de implantação do RQUAL, concordo com a
Área Técnica de que não seria conveniente fazer agora mudanças
nos textos dos Regulamentos desses serviços.

Quanto à exclusão de obrigações para acessos da IoT no
Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de
Telecomunicações e no Regulamento Geral de Portabilidade,
coincido com as propostas finais da Área Técnica.

<<PRÓXIMO SLIDE>>
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Resumo da Resolução
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Prever a possibilidade de o Credenciado deter Contrato para Representação com mais de 
uma Prestadora Origem em uma determinada Área de Registro;

Permitir que o Credenciado, de comum acordo entre as partes, utilize os acordos de 
atendimento a Usuários Visitantes da Prestadora Origem, assim como os acordos de uso 
de radiofrequências desta com as demais autorizadas do SMP, ou firme seus próprios 
acordos;

Regulamento sobre Exploração de SMP por meio de Rede Virtual 

Imputar ao Credenciado o dever de garantir que as demandas do usuário sejam 
atendidas pela Prestadora Origem que suporta o acesso do usuário, caso possua 
Contrato de Representação com mais de uma Prestadora Origem;

Atribuir responsabilidade solidária ao Credenciado no cumprimento dos direitos dos 
Usuários, ressalvadas as obrigações exclusivas da Prestadora Origem.;

Em suma, a minuta de Resolução que ora proponho:

a) Altera o Regulamento sobre Exploração de Serviço Móvel Pessoal por meio de
Rede Virtual para:

• Prever a possibilidade de o Credenciado deter Contrato para Representação
com mais de uma Prestadora Origem em uma determinada Área de
Registro;

• Permitir que o Credenciado, de comum acordo entre as partes, utilize os
acordos de atendimento a Usuários Visitantes da Prestadora Origem, assim
como os acordos de uso de radiofrequências desta com as demais
autorizadas do SMP, ou firme seus próprios acordos;

• Imputar ao Credenciado o dever de garantir que as demandas do usuário
sejam atendidas pela Prestadora Origem que suporta o acesso do usuário,
caso possua Contrato de Representação com mais de uma Prestadora
Origem;

• Atribuir responsabilidade solidária ao Credenciado no cumprimento dos
direitos dos Usuários, ressalvadas as obrigações exclusivas da Prestadora
Origem.

<<PRÓXIMO SLIDE>>
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Resumo da Resolução
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Excluir as obrigações nele previstas para acessos destinados exclusivamente à conexão 
de dispositivos de IoT;

Incluir a definição de dispositivos de IoT.

Regulamento Geral de Direitos do Consumidor (RGC) 

Regulamento Geral de Portabilidade 

Impor obrigações de Portabilidade a acessos destinados exclusivamente à conexão de 
dispositivos de IoT quando presentes as condições técnicas necessárias;

Incluir a definição de dispositivos de IoT.

E ainda,

b) Altera o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de
Telecomunicações (RGC) para:

• Excluir as obrigações nele previstas para acessos destinados exclusivamente
à conexão de dispositivos de IoT;

• Incluir a definição de dispositivos de IoT.

c) Altera o Regulamento Geral de Portabilidade para:
• Impor obrigações de Portabilidade a acessos destinados exclusivamente à

conexão de dispositivos de IoT quando presentes as condições técnicas
necessárias;

• Incluir a definição de dispositivos de IoT.

<<PRÓXIMO SLIDE>>
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Voto por:
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a) Aprovar a proposta de Resolução que altera o RRV-SMP, o RGP e o RGC.

b) Determinar à SOR em parceria com as demais Superintendências, em complemento às
determinações já exaradas por este Colegiado por meio do Acórdão nº 398/2019, que:

b.1) inclua na cartilha exemplos práticos que permitam a quaisquer atores entender o
que seria seria telecomunicação, SVA ou outros na exploração de M2M/IoT; e

b.2) avalie formas de se disponibilizar meios de capacitação a todos os interessados na
exploração de M2M/IoT, com participação de instituições de ensino especializadas;

c) Determinar à SPR que, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), apresente um estudo
sobre roaming para a IoT e analise a oportunidade e conveniência de se incluir o tema
em agenda regulatória futura.

Desta maneira, voto por:

a) Aprovar a proposta de Resolução que altera o Regulamento sobre Exploração do
Serviço Móvel Pessoal por Meio de Rede Virtual, o Regulamento Geral de
Portabilidade e o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de
Telecomunicações;

b) Determinar à Superintendência de Outorga e Recursos à Prestação (SOR), em
parceria com as demais Superintendências da Anatel, em complemento às
determinações já exaradas por este Colegiado por meio do Acórdão nº 398, de
2019, e com base nas informações contidas nos presentes autos, que:

b.1) inclua na "Cartilha Orientativa da IoT" existente exemplos realistas 
que ilustrem o que seria telecomunicação, Serviço de Valor Adicionado 
(SVA) ou outros na exploração de M2M/IoT, de forma que a aplicação da 
regulamentação em vigor fique clara a qualquer interessado; e

b.2) avalie formas de se disponibilizar meios de capacitação, presencial ou 
à distância, a todos os interessados na exploração de M2M/IoT, com 
eventual participação de instituições de ensino especializadas.

c) determinar à Superintendência de Planejamento de Regulamentação 
(SPR) que, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), apresente um estudo 
sobre roaming para a IoT e analise a oportunidade e conveniência de se 
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incluir o tema em agenda regulatória futura.

Por fim, gostaria de agradecer à Área Técnica, na pessoa do Superintendente
de Outorga e Recursos à Prestação, Vinícius Caram, e do Superintendente de
Planejamento de Regulamentação, Nilo Pasquali, e aos Gabinetes dos meus
pares, que contribuíram imensamente para a elaboração da presente
proposta.

Muito obrigado.

<<FINALIZAR A APRESENTAÇÃO>>

19



Obrigado

Conselheiro Vicente Aquino
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