
O que é a ABRINT?

A ABRINT – Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações é uma associação civil, de 
fins não econômicos, que tem como objetivos a representatividade de seus associados junto a sociedade, 
governo e órgãos reguladores nos assuntos pertinentes ao setor.

A missão da ABRINT é representar e defender os interesses das pequenas e medias empresas provedoras de 
serviços de Internet e telecomunicações autorizadas e as que tenham interesse em se legalizar.



A DIRETORIA E O CONSELHO

A Diretoria Executiva da ABRINT é composta por 9 diretores escolhidos pelos conselheiros, sendo um Presidente, 
um vice e os demais entre as diretorias estabelecidas para os cuidados dos assuntos específicos da ABRINT. O 
Conselho Consultivo é composto por 23 conselheiros eleitos pelos associados em assembleia. O Conselho tem um 
presidente e um vice.

Quando a ABRINT foi criada, em 2009, a intenção era de ter um representante de cada estado da federação dentro 
do Conselho. Tanto para que os associados de todos os Estados pudessem se sentir acolhidos tendo um pouco de 
sua região dentro da ABRINT quanto para ter uma perspectiva diferente dos casos vividos em outros lugares. 
Como a ABRINT tem seus cargos de diretoria e conselheiros por candidatura voluntária, nem sempre é possível ter 
um representante de cada estado, entretanto é possível observar a diversidade que há dentro deste órgão da 
ABRINT. 



10 EVENTOS ABRINT ISP

No ano de 2018 comemoraremos 10 eventos produzidos pela ABRINT em 10 anos. O evento começou pequeno, com 
uma média de 200 participantes onde a autoridade máxima ali presente era um fiscal da Anatel.

Desde o início dos eventos a intenção dos encontros é de levar para as autoridades e expor as principais queixas dos 
provedores, buscando soluções e fomentando o setor que tem presença em todos os Estados da Federação. Hoje o 
evento tem a presença de várias autoridades tanto do governo quanto da iniciativa privada, palestras e workshops e 
mais de 100 expositores de serviços para os provedores.

O evento é o maior e o mais importante da América Latina sobre o assunto e só tem crescido, fazendo com que a 
ABRINT tenha aumentado seu espaço para comportar confortavelmente todos os participantes e expositores. 



2009 - Primeiro ISP ocorrido em São Paulo com a 
intenção de ser um reunião de negócios, contou com 
a presença de 200 pessoas e 5 empresas 
patrocinadoras, em 2009.

2010 - O 2º ISP houve mais empresas e começou a 
ter uma visibilidade maior. Foi quando a ABRINT 
decidiu tornar o seu evento anual. Este evento 
contou com 280 participantes e 13 expositores

10 ANOS DE EVENTOS ABRINT ISP



10 ANOS DE EVENTOS ABRINT ISP

2011 – O 3º ISP cresceu e foi quando o 
governo começou a ter a marcar presença 
maciça nesses encontros promovidos pela 
ABRINT. Participaram do evento 
representantes de 330 empresas que cobrem 
829 municípios brasileiros.

2012 – No 4º ISP, o evento se consolida como o 
mais importante do setor, muda de local e 
começa a atrair empresas de fora do país.



10 ANOS DE EVENTOS ABRINT ISP

2013 – 5º ISP, a edição contou com a presença do 
então Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, e 
foi dentre as edições anteriores o maior. 2014 – 6º ISP, o evento cresceu mais ainda e se 

consolidou como o maior encontro de provedores 
regionais da América Latina.



10 ANOS DE EVENTOS ABRINT ISP

2015 – 7º ISP, como o evento anterior havia 
superado as expectativas, neste ano mudou-se para 
o Centro de Convenções Frei Caneca – SP para 
melhor acomodar os participantes e expositores.

2016 – 8º ISP, realizou-se novamente no Centro de 
Convenções Frei Caneca e superou a marca de mais 
de 4 mil participantes.



2017 – ABRINT 2017, O evento nono 
evento passa a não chamar mais ISP, 
levando o nome da associação. Neste 
ano foram levas em conta o aumento do 
público e aumentamos o espaço em dois 
andares, colocamos mais salas de 
workshops, tivemos a presença da 
Anatel tirando a licença SCM de quem 
tinha os documentos na hora. Sem 
contar que atingiu a marca de mais de 5 
mil credenciais emitidas e mais de 100 
expositores.



• Mais de 5,5 mil pessoas

• Mais de 100 expositores

• Discussão de temas relevantes para os provedores

• Três salas de treinamento

• 17 jornalistas presentes

• Mais de 50 matérias publicadas

• Ambiente único para networking e relacionamento

ABRINT 2017 – O Maior Encontro
de Provedores da América Latina



CONQUISTAS

A criação da ABRINT vem do desejo de provedores regionais em discutir, levar ao governo e defender os interesses da 
categoria. Desde a sua fundação a ABRINT conta com várias conquistas já realizadas e outras que ainda estão por vir. 
Temos trabalhado constantemente para levar todas as solicitações dos nossos associados a diante.
Veja as conquistas até agora da ABRINT:



CONQUISTAS

• Leilão de frequência para provedores

• Liminar contra cobrança da Condecine de associados do Simples

• Reforma da portaria 214/2015 da Anatel

• Participação no CDUST; Grupo de Trabalho RGA; Grupo GT Postes

• Participação ativa em Audiência Públicas no Congresso e Anatel

• Interação com o Ministério das Comunicações e outros órgãos do 
Poder Executivo 



CONQUISTAS

• PL 3862/2015 – Cria Fundo de Aval Para Provedores

• PL 3863/2015 – Abre novo prazo para o REPNBL e retira a vedação a 
empresas optantes pelo Simples

• PL 3861/2015 – Obriga a construção de dutos de telecomunicações 
em obras públicas de infraestrutura

• PLP 366/2013 – Incluía acesso à Internet na lista do ISS, mas apenas 
“atribuição e autenticação de endereço IP”



Vantagens de ser associado

-A ABRINT ainda tem muitos desafios a serem concluídos;
-Fomentar discussões e promover resoluções para os nossos associados dentro do setor; 
-Trocar experiencia , atualmente temos mais de 700 associados ativos que interagem com provedores de todos os 
Estados. 
-Acesso a trabalhos e conquistas da ABRINT,
-Desconto nos eventos do setor; 
-Resolução de dúvidas e auxilio jurídico especializado.
A ABRINT possui também uma lista com mais de 100 fornecedores associados que entram em contato com os 

provedores por intermédio da associação.



VENHA SER UM ASSOCIADO VOCÊ TAMBÉM!



Obrigada!

Ana Maria Rosini
(43)9 9143-7273

ana.rosini@hotmail.com


