
INTERNET PARA TODOS 



Por que precisamos deste projeto? 

Apenas 56,1% dos lares 
maranhenses possuem 

acesso à internet 
(média nacional: 

74,9%) 

Maranhão é o estado 
menos conectado do 

Brasil 

Esforço dos Estados do 
NE em desenvolver 

projetos nesse sentido 

Parte dos órgãos do 
Governo possui acesso 

à internet com 
velocidade abaixo das 

suas necessidades 



Limitação na 
prestação 

dos serviços 
públicos 

Baixíssima 
inclusão digital 

Dificuldade no 
monitoramento 

das políticas 
públicas 

Falta de 
integração de 

sistemas 
(hospitais, 
delegacias, 

etc.) 

Isolamento dos 
municípios do 

interior 

Morosidade 
dos trâmites 

administrativos 

A falta de internet de qualidade no 
interior prejudica a integração do 

Estado 



 

Internet Para Todos 

• Ilha de São Luís possui cerca de 400 km de fibra óptica de propriedade do 
Estado 

• Modalidade escolhida: PPP – Concessão Administrativa 
• Estudo da empresa DB3 selecionado após edital de PMI 
• Projeto prevê a instalação, operação e manutenção da rede  
• Serviços incluídos: dados, VoIP, videoconferência e wi-fi 
• Infraestrutura de Fibra Óptica reversível para o Estado ao final da concessão 
• Destinatários: administração pública e população em geral  
• Ganhos Indiretos com maior conectividade do Estado (incentivo ao 

desenvolvimento e ao empreendedorismo e maior arrecadação tributária) 



DESENHO  
DE REDE 



Informações 

• 100 municípios (70 mais populosos e 30 com menor IDH) 
• 1.000 links de dados e 500 pontos Wi-fi públicos 
• 6.500 mil km de fibra óptica (Tecnologia DWDM) 
• Concessão de 30 anos  
• CAPEX: R$448 milhões total (com reinvestimentos a cada 5 anos) 
• Taxa Interna de Retorno (TIR):  aproximadamente 12% 

(é um indicador que compara o investimento inicial e as despesas futuras de um projeto com o retorno potencial que ele pode trazer) 

• Contraprestação mensal máxima: R$ 5,5 milhões 
• Compartilhamento de 5% das receitas acessórias líquidas: valor 

previsto: R$1.805.040,00 



Bahia, 26 de Setembro de 2019 



INTERNET PARA TODOS 







Modelo  
 

• Pontos de acesso gratuito à internet em locais públicos 
 
• Parceria não onerosa do Governo do Estado com 

Provedores de Internet Maranhenses e Prefeituras 
Municipais: 

 Estado: custo de implantação (totem e equipamentos) e 
publicidade da marca do provedor parceiro no totem e 
hotspot. 

 Provedor: link de internet gratuito 
 Município: infraestrutura básica 

 
• Edital de Chamamento Público, para credenciamento de 

provedores parceiros 
 
• Custo de implantação em 61 municípios: R$ 850.000,00 

(Tesouro Estadual) 
 

 



MARANET em números 
 
 

• Links com taxa de download de 10Mbps, taxa de upload de 5Mbps e 
latência máxima de 150ms (full duplex) 

 
• 40 municípios, 61 pontos de acesso gratuito à internet 
 
• 205.208 usuários distintos 
 
• 2.518.246 sessões de uso 
 
• 39.721 Gb de downloads realizados 

 
 




