


 

 

A ABRINT e as  

 

Políticas Públicas 



Associação Brasileira de Provedores 
de Internet e Telecomunicação 

• Quase 1000 associados 

• Sede em Brasília 

• Assessoria jurídica ao associado 

• Provedores do Brasil inteiro trocam informações por meio da 
ABRINT 

• Fornecedores entram em contato com Provedores por meio da 
ABRINT 

 

 



Abrint 2017 
 

5.500 visitantes 



Quem são os Provedores Regionais 

• Tem 4 milhões de residências com acesso* 

• 15% do mercado de banda larga fixa* 

• Nas cidades pequenas e médias o market share chega a 30%* 

• Em 2016, 46% dos  novos Assinantes de banda larga fixa* 

• Mais de 50% da fibra adquirida no Brasil ** 

• Faixas LTE 4G foram arrematadas em mais 2,9 mil municípios por 324 empresas. 

 

*   Dados do SICI; SCM foi o único serviço de telecom em expanção 

** Fabricantes 

 

 



Os Provedores estão atendendo mais clientes em fibra óptica 



_ Nossos desafios 

• Ser conhecido, ser ouvido, ser respeitado 

• Postes 

• Frequências 

• Competição 

• Financiamento (Fundo Garantidor) 

• Tributação 

• Franquia 

• Recuros do TAC’s e do PL79 

 

 

 



_ Nossos desafios 

Ser conhecido, ser ouvido, ser respeitado 
 

• Participação nos eventos 

• Convites para manifestação 

• Página no site da ANATEL para PPP’s 

• Comitê PPP 

• Pronunciamentos 



_ Nossos desafios 

Compartilhamento de Postes 
 

• R$ 0,67  versus R$ 19,67 

 

• Resolução Conjunta nº04 (Anatel/Aneel) 

 

               Determina pagamento de R$ 3,19 por ponto de fixação. 

 

               Determina a correção da ocupação dos postes. 

 

• Soluções da Câmara não adotadas 

 

 



_ Nossos desafios 

Frequências 
 

• Leilão de sobras 

 

• Leilão das sobras das sobras 

 

• Redestinação dos 450 MHz 



_ Nossos desafios 

Competição 
 

• Leilão de sobras 

 

• Leilão das sobras das sobras 

 

• Redestinação dos 450 MHz 



_ Nossos desafios 

Competição 
 

PGMC – SNOA  - 5 anos 

 

Principais problemas do PGMC (atual): 

 

 Preços irreais das ofertas 

 Produtos pouco aderentes as necessidades dos Provedores 



_ Nossos desafios 

PGMC – SNOA 
 

O que o provedores esperam da nova versão do PGMC - SNOA: 

 

 Oferta de produtos de Transporte de alta capacidade 

 Oferta de Links de alta capacidade 

 Compartilhamento de dutos e postes 

 Compartilhamento de fibras ópticas 

 E principalmente preços de mercado (realistas)  



_ Nossos desafios 

Financiamento (Fundo Garantidor) 
 

• Hoje:  Recursos próprios 

 

• Barreiras: 

 Cadastro 

 Projeto 

 Garantias 

 

• Fundo Garantidor, um sonho desde 2013! 



_ Nossos desafios 

Tributação 
 

ICMS - Alíquotas altíssimas para telecom 

 

ICMS na extensão do Simples para R$ 4,8 mi 

 

ICMS sobre SVA 

 

Condecine 

 

 

 

 

 



OBRIGADO 
 

Carlos Godoy 
 

 

godoy@cgconsultores.eng.br 


