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São diversas as fontes de financiamento possíveis para a construção de 
infraestrutura, mas nem todas podem ser usadas para leilão reverso 
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Leilão reverso e troca de obrigações/multas são coisas diferentes. Portanto, necessitam de 
abordagens distintas, sob pena de inviabilizar mais investimento em infraestrutura 

Fonte de Recursos Responsável Contrapartida Leilão Reverso? 

TAC 
Multas 

Administrativas 
(Própria operadora) 

Operadora interessada 
no acordo de TAC 

Compromissos de 
investimento em 

infraestrutura e benefício 
ao usuário 

 

Adaptação 
de Concessão 
p/ Autorização 

Saldo 
da Concessão 

(Própria operadora) 

Concessionária  
interessada 

na adaptação 

Compromissos de 
investimento em 

Infraestrutura 
 

Renovação de 
Autorizações / 
Direito de Uso 

Ônus de 
Renovação 

(Própria operadora) 

Autorizada 
interessada 

na renovação 

Compromissos de 
investimento conforme 

Diretrizes do 
Poder Executivo 

 

Fundos 
Setoriais 

FUST / FISTEL /  
FUNTTEL 
(Setor) 

Vencedoras de Leilões 
Reversos 

(Desde que alterada a Lei) 

Projetos de expansão de 
banda larga 

 
(Desde que alterada a Lei) 



Para o sucesso do Plano Nacional de Conectividade (PNC) não basta ter foco na 
infraestrutura, é preciso eliminar as barreiras na demanda com uso também de 
fundos públicos. 
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É fundamental que o PNC traga medidas que criem necessidade de uso, aumentem a proficiência 
em TIC e tenha mecanismos de subsídios para aqueles que necessitem 

Subsidiar 
aparelhos 

Assegurar  
proficiência 

Criar necessidade 
Subsidiar 
Serviços 

Barreiras financeiras Barreiras de conhecimento 

• Necessidade pública:  

– E-government / e-
education / e-health 

– Centros comunitários 
de tecnologia 

• Necessidade privada: 

– Aplicativos, social 
media, entretenimento 
etc.. 

 

• Centros comunitários 

de tecnologia 

• Programas de 

educação em escolas 

• Programas 

direcionados a idosos 

• Subsídios diretos em  

aparelhos para baixa 

renda. 

• Redução/isenção de 

impostos nos 

aparelhos 

• Subsídios diretos ao 

consumidor final de 

baixa renda. 

• Redução de impostos no 

serviço de banda larga. 



Ademais, estudo do Governo já mostrou que os investimentos devem começar por 
onde tragam maior retorno para a sociedade. 
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Prioridade deve ser onde cada real investido gera mais benefício para a sociedade, atendendo a 
mais pessoas 

Estudo do IPEA, instituição vinculada ao Ministério 
do Planejamento (MPOG), mostrou, em diversos 
cenários, que o maior benefício para a sociedade 
sempre ocorre quando se prioriza o atendimento 

de localidades com maior população 



É essencial que o PNC trate de todas as vertentes para o sucesso do programa. Focar 
apenas em um aspecto não trará o desenvolvimento necessário para o País  
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Deve-se avançar rápido em todas as condições para a implementação do PNC. 
Cada dia que passa aumenta a distância entre os conectados e os não conectados  

1 
Leilão Reverso deve ser realizado com os recursos dos fundos setoriais (Fust, Fistel etc.). 
Recursos de TAC, fim da concessão e renovação de frequência devem ser trocados por 
novas obrigações pelas empresas envolvidas. 

2 
Investimentos devem acontecer inicialmente onde possam beneficiar a maior quantidade 
possível de pessoas, pois assim teremos maiores benefícios para a sociedade, como 
demostra o estudo do IPEA. 

3 
PNC deve trazer medidas que incentivem o uso da internet, aumentem a proficiência em 
TIC e tenha mecanismos de subsídios para aqueles que não conseguem arcar com os 
custos. 




