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I) Implantação de redes de transporte de alta capacidade – atendimento de todos os municípios do país com 

backhaul de fibra ou radio digital.  

II) Implantação de cobertura 3G (ou superior) em distritos fora da sede dos municípios –  intenção não é cobrir 

áreas, mas sim pessoas. 

III) Implantação de cobertura 4G na sede dos municípios com menos de 30.000 habitantes. 

IV) FTTH - ampliar a proporção de domicílios urbanos cobertos por redes de fibra ótica capazes de garantir a 

entrega de acessos com pelo menos 30 Mbps.  

No âmbito da CP nº 35/16 sobre a Revisão do PGMC, a Anatel aponta para a necessidade de Politica Pública de Universalização 

específica para o desenvolvimento dos municípios de Categoria IV.   

ONDE INVESTIR EM BANDA LARGA 
 
 Prioridades da Política Publica do Governo concentrada em 4 Grupos de Projetos de 

Conectividade (consonante com a Portaria 1.455/16) . O foco principal deve ser o backhaul. 
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Os recursos resultantes das “inovações regulatórias” originalmente destinados à 

União, devido à: 

 - migração da concessão para  autorização; 

 - bens reversíveis; 

 - prorrogação sucessiva das outorgas de RF; 

 - TACs 

devem ser investidos no próprio setor para financiar o desenvolvimento da Banda 

Larga, especialmente no backhaul em áreas economicamente não atrativas. 

 

“A rede resultante desse investimento deverá ser compartilhada com os 

interessados, sem nenhum “feriado regulatório”.  

Nota Técnica do MCTIC publicada em 20/02/17  

COMO INVESTIR EM BANDA LARGA 
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