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A P R E S E N T A Ç Ã OA P R E S E N T A Ç Ã O

s consultas públicas realizadas pela Anatel têm três objetivos

fundamentais: informar a sociedade sobre ações da Agência no

contexto regulatório; permitir que a população tome

conhecimento antecipado de alterações e inovações em estudo,

possibilitar comentários, sugestões criticas e relatos que influenciem a

preparação de regulamentos voltados para as expectativas dos usuários,

de forma a estimular sua aplicação pelos prestadores e atrair novos

investimentos para o setor, incentivando a oferta e a diversidade de

serviços em todo o país.

A consulta pública é uma ferramenta essencial para a transparência de

todas as decisões da Anatel e para uma interação democrática com a

sociedade e com todos aqueles que têm interesse em participar do

processo de regulamentação promovido pela Anatel.

Para conhecer as consultas públicas visite o site www.anatel.gov.br .

A Consulta Pública nº 372 foi motivada pela necessidade de ampliação

das formas de acesso a serviços Internet, estimulando o uso de serviços

de telecomunicações e fazendo uso dos serviços e redes ofertados como

resultado do processo de universalização estabelecido na LGT. O Capítu-

lo 1, O acesso a serviços Internet no Brasil, apresenta uma visão nacional

do quadro presente e de seus pontos fracos.

A
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RESULTADO DA CONSULTA PÚBLICA Nº 372

Visando encontrar soluções para o complexo problema, envolvendo

usuários, prestadoras, provedores de acesso a serviços Internet e outros

segmentos do setor, a Anatel produziu um documento denominado

Aspectos relevantes para uso de serviços e redes de telecomunicações

no acesso a serviços Internet que inclui uma visão geral das questões e

possíveis alternativas de solução e um �conjunto de perguntas� ,

apresentados no capítulo II, que objetivaram conhecer a opinião da

sociedade sobre o assunto.

A Consulta Pública teve início em 22/03/2002 e terminou em

06/05/2002. Durante este 65 dias, foram recebidas 908 manifestações,

562 dessas apresentadas por pessoas físicas, as quais foram

consideradas para análise das próximas ações a serem adotadas

pela Anatel.

O conjunto de todas as manifestações é apresentado na integra no

capítulo III, e uma síntese no capítulo IV.

Edmundo Antonio Matarazzo

Superintendente de Universalização
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A C E S S O   A   S E R V I Ç O S   I N T E R N E TA C E S S O   A   S E R V I Ç O S   I N T E R N E T

Navegar pela teia mundial (word wide web), transferir arquivos de um com-

putador a outro, enviar e receber mensagens, isto é Internet.

A Internet é um conjunto de redes e computadores que se interligam em nível

mundial, por meio de redes e serviços de telecomunicações, utilizando no

seu processo de comunicação protocolos padronizados.

Os usuários têm acesso

ao ambiente Internet

por meio de Provedores

de Acesso a Serviços

Internet.

O acesso aos provedo-

res pode se dar utilizan-

do serviços de teleco-

municações dedicados

a esse fim ou fazendo

uso de outros serviços

de telecomunicações,

como o Serviço Telefô-

nico Fixo Comutado.

A Lei Geral de Teleco-

municações � Lei n.º

9.472,  de 1997, estabelece as bases para o modelo brasileiro de exploração

de serviços de telecomunicações, organizando a prestação e definindo obri-

gações e deveres para as prestadoras.

Segundo o contexto legal e regulatório vigente, o Provimento de Acesso a

Serviços Internet, é considerado um Serviço de Valor Adicionado.
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RESULTADO DA CONSULTA PÚBLICA Nº 372

Serviço de Valor Adicionado é a atividade que acrescenta a um serviço de

telecomunicações, que lhe dá suporte e com o qual não se confunde, novas

utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimen-

tação ou recuperação de informações.

Assim, o Serviço de Valor Adicionado, Provimento de Acesso a Serviços Internet,

não constitui serviço de telecomunicações, classificando-se seu provedor como

usuário do serviço de telecomunicações que lhe dá suporte, com direitos e

deveres inerentes a esta condição.

No Brasil vários serviços de telecomunicações podem dar suporte a Provi-

mento de Acesso a Serviço Internet�, mas por condições da prestação e dis-

ponibilidade, 93% das conexões a Provedores de Acesso a Serviço Internet�,

são feitos por meio do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, e apenas 7%

utilizam como suporte outros serviços de telecomunicações, tais como, TV a

cabo e MMDS.

Serviços de telecomunicações utilizados no Suporte

ao Provimento de Acesso a Serviços Internet

Outros serviços 7%

Serviço Telefônico Fixo

Linha discada 93%
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O uso de chamadas telefônicas para conectar o terminal de usuário ao Prove-

dor de acesso à Internet, implica na aplicação das condições (entre estas tari-

fas e preços) de prestação do STFC.

Vale lembrar que as condições de uso do STFC são estabelecidas para o pro-

cesso de telefonia no qual as comunicações têm duração média bastante infe-

rior aos tempos médios de conexão à Internet.

Por estas e outras razões o uso do STFC limita-se, na maior parte dos casos, a

chamadas locais, que no caso das concessionárias utiliza processo de tarifação

por multimedição (pulsos).

Apesar dos tempos de retenção das conexões de Provedores de Acesso a Servi-

ços Internet serem muito superiores aos tempos de conversação entre usuá-

rios de serviço telefônico, do total de pulso/mês, apenas 6,7% referem-se a

uso do STFC para conexão à Provedor de Acesso a Serviços Internet.

Fato este relacionado com a estrutura tarifária do STFC que aplica 1 pulso por

chamada, independentemente da duração da comunicação, em determinados

horários e dias da semana.

Do total de pulsos /mês, cerca de 6,7% referem-se a uso do STFC para cone-

xão a Provedor de Acesso a Serviços Internet.

A C E S S O   A   S E R V I Ç O S   I N T E R N E TA C E S S O   A   S E R V I Ç O S   I N T E R N E T
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Tráfego em pulsos p/ mês: 6,9 milhões

6,7%
Chamadas locais p/

acesso à Internet

93,3%
Chamadas locais

Nº de pulsos oriundos do uso do STFC para

suporte ao Provimento de Acesso a Serviços Internet

O processo de universalização do STFC gerou a oferta de serviços locais em

grande quantidade de localidades do país.

RESULTADO DA CONSULTA PÚBLICA Nº 372
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A C E S S O   A   S E R V I Ç O S   I N T E R N E TA C E S S O   A   S E R V I Ç O S   I N T E R N E T

Entretanto, mesmo com a oferta de STFC em todas as localidades com mais

de 1.000 (mil) habitantes na região II e 600 habitantes das demais regiões do

Plano Geral de Outorgas - PGO, a conexão por uso de chamada local ao Pro-

vedor de Acesso a Serviços Internet, depende da existência de Provedor na

respectiva área local.

Localidades atendidas p/ STFC

Região I

Região II

Região III

Região IV (Brasil)

12.156

1.985

2.168

Total de localidades atendidas: 16.309
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No Brasil, as informações disponíveis indicam a existência de cerca de 1.241

(um mil, duzentos e quarenta e um) Provedores, concentrados especialmente

na região Sudeste do país.

RESULTADO DA CONSULTA PÚBLICA Nº 372

Números de Municípios com STFC

local e provedores por Estado
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Hoje, o Provimento de Acesso a Serviços Internet é privilégio de uma pequena

parcela das localidades, na maior parte dos casos, as sedes dos municípios.

A quantidade de provedores existentes no Brasil é pequena se comparada

com a quantidade de localidades existentes no país com STFC.

  RR
20% (3)

PA
13% (19)

   MT
19% (24)

   MS
27% (21)

PR
23% (90)

SC 22% 65)    RS
19% (88)

SP
30% (194)

MG
15% (124)

BA
12% (3)

GO
13% (1)

 DF
100%

TO
4% (6)

AM
5% (3)

AP
12% (3)

MA
5% (10)

PI
2% (4)

CE
5% (10) RN

7% (11)

PB 3% (16)

PE 11% (20)

AL 2% (2)

   SE 9% (7)

RJ 33% (30)

   ES 23% (18)

AC
9% (2)

RO
21% (11)

Porcentagem de municípios com provedor de acesso

serviços Internet em cada Estado

Total de municípios atendidos: 845

(*) Nº municípios com provedor

A C E S S O   A   S E R V I Ç O S   I N T E R N E TA C E S S O   A   S E R V I Ç O S   I N T E R N E T
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Distribuição dos provedores de acesso a

Serviços Internet no Brasil

5%

7%

11%

58%

19%

A distribuição geográfica dos provedores apresenta uma forte concentração

na região Sudeste.

Norte

Centro-Oeste
Nordeste

Sul
Sudeste

RESULTADO DA CONSULTA PÚBLICA Nº 372
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Do total de 5.560 (cinco mil, quinhentos e sessenta) municípios somente

850 (oitocentos e cinqüenta) têm provedor, ou seja, 15% do total de municí-

pios no país.

850 municípios têm provedor

15%

85%

Municípios atendidos

Municípios não atendidos (Mod Local)

Total de 5.560 municípios

A C E S S O   A   S E R V I Ç O S   I N T E R N E TA C E S S O   A   S E R V I Ç O S   I N T E R N E T
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A alta concentração de habitantes em grandes localidades, com a oferta de

serviço telefônico assegurada pelas obrigações de universalização e a compe-

tição estabelecida com a entrada de novas prestadoras possibilita o Provimen-

to de Acesso a Serviços Internet a uma parcela significativa da população.

Mesmo com 15% dos municípios, a concentração em áreas muito populosas

leva possibilidade de oferta a cerca de 62% da população brasileira.

62%

38%

População não atendidos (Mod Local)

Abrangência da população brasileira

População atendidos

RESULTADO DA CONSULTA PÚBLICA Nº 372
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Variação do custo de telecomunicações

Apesar dos resultados alcançados até o presente, as condições de uso do STFC

têm se apresentado inadequadas:

Nas chamadas locais, a multimedição de chamadas com variação da cadência

(número de pulsos) em função do horário e dia da semana, sugere horários em

que o custo de telecomunicações para uso do Serviço de Valor Adicionado é

menor (vide gráfico) em especial, porque nesses casos a tarifa independe da

duração da chamada (um pulso por chamada).

Horário de medição normal

Horário de medição simples

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00

Sábado     Domingo   Segunda   Terça     Quarta     Quinta     Sexta

A C E S S O   A   S E R V I Ç O S   I N T E R N E TA C E S S O   A   S E R V I Ç O S   I N T E R N E T
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Este quadro faz com que os usuários concentrem o uso do Provimento de Acesso

a Serviços Internet nos horários de medição simples.

Nas chamadas de Longa Distância Nacional (LDN), repete-se o processo de

chamada local, qual seja, tarifação por tempo de duração da chamada, acres-

cido pela variação da distância. Também são estabelecidos horários de tarifa

reduzida, porém em todos os casos sensíveis à duração da chamada/distância.

Variação do custo na LDN

RESULTADO DA CONSULTA PÚBLICA Nº 372

Super reduzida
Reduzida

Normal
Diferenciada

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00

Sábado   Domingo   Segunda    Terça     Quarta     Quinta      Sexta
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Valores para 60 horas de acesso à Internet
com uso do STFC Local ou Longa Distância

O quadro mais complexo de opções nas chamadas LDN gera efeito similar ao

das chamadas locais, concentrando o uso do Provimento de Acesso a Serviços

Internet nos horários de tarifa reduzida.

Para exemplificar os impactos das tarifas do STFC, tomemos o caso no qual o

STFC, nas modalidades Local e Longa Distância Nacional, é usado exclusi-

vamente como suporte ao Acesso a Serviços Internet no total de 60 horas

em um mês.

A C E S S O   A   S E R V I Ç O S   I N T E R N E TA C E S S O   A   S E R V I Ç O S   I N T E R N E T
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O acesso a serviços Internet é realizado sempre por iniciativa do usuário, isto

é, o usuário estabelece a conexão com seu provedor e a partir daí utiliza os

serviços Internet.

O uso do STFC como suporte a essa conexão cria uma situação particular de

uso, em que vários terminais originam chamadas para um determinado ter-

minal, que por sua vez não origina chamadas para seus usuários.

Provimento de Acesso a Serviços Internet

(Serviço de valor adicionado)

 ACESSO BACKBONE

Provedor de Acesso a Serviços Internnet

Serviço Telefônico
Fixo Comutado

Serviço de Comunicação
de Dados

RESULTADO DA CONSULTA PÚBLICA Nº 372
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STFC LOCAL
STFC LOCAL

STFC LOCAL

STFC LOCAL

SRTT/SLE
INTERNET

Portanto, o Provimento de Acesso a Serviços Internet gera tráfego sobre a rede

telefônica, com duas particularidades:

a) os provedores só recebem chamadas

b) a duração média das chamadas é muitas vezes superior aos casos de comu-

nicação telefônica.

Este processo, por sua vez, tem conseqüências sobre a interconexão, uma vez

que o tráfego destinado a provedores em cada rede passa a ser tratado em

conjunto com o tráfego entre assinantes de cada uma das redes,  que é objeto

do pagamento de tarifas de uso de redes, segundo regras específicas.

Classe I

Classe I

Classe III

Classe I

Interconexão

A C E S S O   A   S E R V I Ç O S   I N T E R N E TA C E S S O   A   S E R V I Ç O S   I N T E R N E T
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Por exemplo, na interconexão entre duas prestadoras da modalidade local

do STFC, uma das redes gera mais chamadas para a outra do que esta outra

para a primeira, passa a ser devida a tarifa de uso da rede local para aquela

que termine o tráfego.

Assim, na interconexão entre prestadoras do STFC, modalidade local, passa

a haver pagamento de Tarifa de Rede Local (TURL) em determinadas condi-

ções de tráfego que podem ser causadas por provedores de Acesso a Servi-

ços Internet, que demandam alto volume de chamadas a eles destinadas.

As variações entre tarifa de público paga pelo usuário que originou a chamada

e a tarifa de remuneração de rede paga pela prestadora quando ocorre a situa-

ção prevista no parágrafo 2º do art. 3º do Regulamento de Remuneração pelo

Uso das Redes das prestadoras do STFC, são ilustradas nos gráficos a seguir.

Variação entre tarifa de público
(normal) e tarifa de uso de rede

Valor pago de interconexão Arrecadação com chamadas locais

Tempo (min)

0

1

2

Va
lo

r 
(R

$)

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56

3

RESULTADO DA CONSULTA PÚBLICA Nº 372
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Variação entre a tarifa de público (horário de medição
simples) e a tarifa de uso de rede

Arrecadação com chamadas locaisValor pago de interconexão

Tempo (min)

0

1

2

3

Va
lo

r 
(R

$)

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56

Em função do exposto e com o objetivo de ampliar o uso de serviços de tele-

comunicações, em especial do STFC, bem como estimular a atividade de

Provimento de Acesso a Serviços Internet, a Anatel promoveu a Consulta

Pública n.º 372.

A C E S S O   A   S E R V I Ç O S   I N T E R N E TA C E S S O   A   S E R V I Ç O S   I N T E R N E T
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RESULTADO DA CONSULTA PÚBLICA Nº 372

A Consulta Pública Nº 372 foi dividida em duas etapas, sendo a primeira vol-

tada para a obtenção de contribuições e sugestões públicas devidamente fun-

damentadas (etapa de contribuições) e a segunda para a obtenção de co-

mentários públicos sobre as contribuições e sugestões inicialmente apresen-

tadas (etapa de réplicas). A etapa de contribuições, iniciada em 22/03/2002,

encerrou-se no dia 06/05/2002. A etapa de réplica iniciou-se em 02 de maio e

foi encerrada em 24 de maio de 2002. A figura abaixo retrata o volume de

contribuições recebidas pela Anatel, no transcorrer da primeira etapa, identi-

ficando a natureza dos interessados que se manifestaram.

Volume de contribuições durante o período da
Consulta Pública Nº 372
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Em sua primeira etapa, a Consulta Pública Nº 372 suscitou 908 contribuições,

sendo que 62% destas (562 contribuições) foram enviadas por pessoas físicas.

A distribuição de contribuições segundo a natureza dos contribuintes é mos-

trada a seguir:

A C E S S O   A   S E R V I Ç O S   I N T E R N E TA C E S S O   A   S E R V I Ç O S   I N T E R N E T

62%

38%

Outros

Distribuição de contribuições

Pessoas físicas
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RESULTADO DA CONSULTA PÚBLICA Nº 372

No campo �outros� estão incluídos segmentos como de autorizadas, conces-

sionárias e provedores, conforme mostra o gráfico abaixo:

Autorizadas, concessionárias e provedores
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A C E S S O   A   S E R V I Ç O S   I N T E R N E TA C E S S O   A   S E R V I Ç O S   I N T E R N E T

Na etapa de comentários foram recebidas 49 manifestações, em sua grande

maioria (84%), oriundas de representantes dos principais agentes econômi-

cos envolvidos no acesso à Internet por meio dos serviços e redes telefônicas

(prestadoras e provedores), conforme o gráfico a seguir:

Acesso à Internet por meio dos
serviços e redes telefônicas

22%

54%

Pessoas físicas

Provedor pequeno

Autorizada LDN/LDI

2%

16%

4%

2%

Autorizada local

Concessionárias local

Indústria de Informática

As contribuições recebidas e sua síntese estão anexadas a este documento.
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C O N S U L T A   P Ú B L I C A   3 7 2C O N S U L T A   P Ú B L I C A   3 7 2

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

CONSULTA PÚBLICA N.º 372, DE 21 DE MARÇO DE 2002

Aspectos relevante para o uso de serviços e redes

de telecomunicações no acesso a serviços Internet.

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE

TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL, no uso das atribuições que lhe foram

conferidas pelo artigo 22 da Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelo artigo

35 do Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel,

aprovado pelo Decreto N.º 2.338, de 7 outubro de 1997, deliberou, em sua

reunião n.º 200, de 20 de março de 2002, submeter a comentários e sugestões

do público em geral, nos termos do atigo 42 da Lei n.º 9.472, de 1997, e do

artigo 67 do mencionado Regulamento, o documento �Aspectos relevantes

para o uso de serviços e redes de telecomunicações no acesso a serviços

Internet�.

Na elaboração desta Consulta Pública foram considerados:

I - a Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997, Lei Geral de Telecomunicações - LGT;

II - o Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela

Resolução nº. 73, de 25 de novembro de 1998.

III - o Regulamento de Numeração, aprovado pela Resolução nº. 83, de 30 de

novembro de 1998;

IV - o Regulamento Geral de Interconexão, aprovado pela Resolução n.º 40,

de 23 de julho de 1998, com alterações introduzidas pela resolução n.º 130,

de 31 de maio de 1999;
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RESULTADO DA CONSULTA PÚBLICA Nº 372

V - o Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado, aprovado pela

Resolução n.º 85, de 30 de dezembro de 1998;

VI - o Regulamento de Numeração do Serviço Telefônico Fixo Comutado,

aprovado pela Resolução n.º 86, de 30 de dezembro de 1998, com alterações

introduzidas pelas Resoluções n.º 156, de 20 de agosto de 1999, n.º 130, de 31

de maio de 1999, e n.º 165, de 28 de setembro de 1999;

VII - o Regulamento para Uso de Redes de TV por Assinatura para Provimento

de Serviços de Valor Adicionado, aprovado pela Resolução n.º 190, de 29 de

novembro de 1999;

VIII - o Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela

resolução n.º 272, de 9 de agosto de 2001.

O texto completo do documento em epígrafe estará disponível na Biblioteca

da Anatel, no endereço apresentado a seguir e na página de Anatel na Internet,

endereço http://www.anatel.gov.br, a partir das 14h da data de publicação desta

Consulta Pública no Diário Oficial da União.

As respostas, contribuições e gestões deverão ser fundamentadas,

devidamente identificadas e encaminhadas, preferencialmente, por meio do

formulário eletrônico do Sistema Interativo de Acompanhamento de Consulta

Pública, disponível no endereço na Internet http://www.anatel.gov.br, relativo

a esta Consulta Pública, até às 24h no dia 22 de abril de 2002.

Serão também consideradas as manifestações que forem encaminhadas por

carta, fax ou e-mail recebidas até às 18h do dia 17 de abril de 2002, para:

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

SUPERINTENDÊNCIA DE UNIVERSALIZAÇÃO
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C O N S U L T A   P Ú B L I C A   3 7 2C O N S U L T A   P Ú B L I C A   3 7 2

CONSULTA PÚBLICA N.º 372, DE 21 DE MARÇO DE 2002.

Aspectos relevantes para o uso dos serviços de redes de telecomunicações no

acesso a serviços Internet.

SAUS Quadra 6 Bloco F Térro - Biblioteca

70070-940 Brasília - DF

Fax: (061) 312-2002

Endereço Eletrônico - biblioteca@anatel.gov.br

A Anatel divulgará na sua página na Internet, até 2 de maio de 2002, as

respostas, contribuições e sugestões recebidas, para comentários dos

interessados.

Os cometários, exclusivamente sobre as respostas, contribuições e sugestões

apresentadas, deverão ser encaminhadas até as 24h do dia 13 de maio de

2002, por meio de formulário eletrônico do Sistema Interativo de

Acompanhamento de Consulta Pública, disponível no endereço na Internet

http://www.anatel.gov.br. Serão também consideradas as manifestações

encaminhadas por carta, fax ou e-mail recebidas até às 18h do dia 13 de maio

de 2002.

As manifestações recebidas merecerão exame pela Anatel e permanecerão à

disposição do público na sua Biblioteca.

ANTÔNIO CARLOS VALENTE DA SILVA

 Presidente do Conselho, Substituto
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RESULTADO DA CONSULTA PÚBLICA Nº 372

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

DESPACHO N.º 302/2002-CD

Em 19 de abril de 2002

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE

TELECOMUNICAÇÕES � ANATEL, no uso de suas atribuições legais,

regulamentares e regimentais, considerando solicitação de postergação de

prazo pelas entidades interessadas na apresentação de contribuições, e que

a participação efetiva dessas entidades permitirá as alternativas e subsídios

necessários à ação regulatória da Anatel, visando fomentar o uso de serviços

e redes de telecomunicações, em especial o Serviço Telefônico Fixo Comutado

destinado ao uso do público em geral � STFC, no acesso a serviços Internet,

decidiu, por meio do Circuito Deliberativo n.º 270, de 19 de abril de 2002,

prorrogar, até às 24h do dia 6 de maio de 2002, o prazo para apresentação de

respostas, contribuições e sugestões, por meio do formulário eletrônico do

Sistema Interativo de Acompanhamento de Consulta Pública, disponível no

endereço na Internet http://www.anatel.gov.br, à Consulta Pública n.º 372, de

22 de março de 2002 � ASPECTOS RELEVANTES PARA O USO DE SERVIÇOS

E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES NO ACESSO A SERVIÇOS

INTERNET, e alterar: a) para 16 de maio de 2002, a data de divulgação das

respostas, contribuições e sugestões recebidas para comentários dos

interessados; e, b) para até às 18h do dia 27 de maio de 2002, a apresentação

dos comentários, exclusivamente sobre as respostas, contribuições e sugestões,

por meio de formulário eletrônico, carta, fax ou e-mail.

ANTÔNIO CARLOS VALENTE DA SILVA

Presidente do Conselho, Substituto
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AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

CONSELHO DIRETOR

DESPACHO N.º 390 /2002 � CD

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNI-

CAÇÕES � ANATEL, em complemento ao respectivo DESPACHO N.º 390/

2002, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando a soli-

citação de postergação de prazo pelas entidades interessadas na apresen-

tação de comentários, relativos à Consulta Pública n.º 372, de 22 de março

de 2002, que visa fomentar o uso de serviços e redes de telecomunicações,

em especial o Serviço Telefônico Fixo Comutado destinado ao uso do públi-

co em geral � STFC, no acesso a serviços Internet, decidiu, por meio do Cir-

cuito Deliberativo nº 282, de 24 de maio de 2002, incluir na Consulta Públi-

ca as contribuições e respostas recebidas no período de 22 de março de 2002

a 6 de maio de 2002, por fax, carta e e-mail, no decorrer da etapa inicial da

citada Consulta Pública n.º 372, sobre as quais os comentários serão recebi-

dos no decurso da presente.

LUIZ GUILHERME SCHYMURA DE OLIVEIRA

Presidente do Conselho
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ANEXO À CONSULTA  PÚBLICA N.º 372, DE 21 DE MARÇO DE 2002

ASPECTOS RELEVANTES PARA O USO DE SERVIÇOS E REDES DE TELECO-

MUNICAÇÕES NO ACESSO A SERVIÇOS INTERNET

1 � OBJETIVO

Apresentar alternativas e obter subsídios da sociedade para a ação regulatória

da Anatel, visando fomentar o uso de serviços e redes de telecomunicações,

em especial o Serviço Telefônico Fixo Comutado destinado ao uso do público

em geral � STFC, no acesso a serviços Internet.

2 � BREVE HISTÓRICO

2.1 - A Internet, originária das redes de comunicação de dados voltadas para o

emprego militar e acadêmico, vem difundindo-se comercialmente pelo Brasil

a partir do início da década passada. Especialmente a partir de 1994, quando

foi criado o Comitê Gestor da Internet no Brasil e adotado o modelo comercial

baseado em provedores de backbone, acesso e conteúdo, verificou-se um ex-

pressivo aumento no número de brasileiros que têm acesso e utilizam os servi-

ços desta que é a mais pública e abrangente das redes digitais de informação.

2.2 - A Portaria Interministerial (Ministério das Comunicações e Ministério

da Ciência e Tecnologia) n.º 147, de 31 de maio de 1995, formalizou o Comitê

Gestor da Internet, fixou suas atribuições e disciplinou toda a prestação de

serviços associados à Internet no País.

2.3 - O Uso da Rede Pública de Telefonia para Provimento e Utilização dos Ser-

viços de Conexão à Internet foi, por outro lado, disciplinado na Norma 004/95,

aprovada pela Portaria n.º 148 do Ministério das Comunicações, também de

31 de maio de 1995. Observando o contexto então vigente de exploração es-
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tatal e monopolista do serviço telefônico, o poder concedente classificou, na

mencionada Norma, o provimento dos serviços de conexão à Internet como

serviço de valor adicionado, distinto e não tratado como serviço de telecomuni-

cações, fixando condições para o uso, por parte de seus provedores e usuários,

das redes das então Empresas Exploradoras do Serviço Público de Telefonia.

2.4 - Posteriormente, em 16 de julho de 1997, foi aprovada a Lei nº 9.742, Lei

Geral de Telecomunicações - LGT, que estabeleceu um novo contexto

regulatório para o Brasil, definitivamente orientado para a competição e a

universalização dos serviços de telecomunicações. Ao dispor sobre a organi-

zação das telecomunicações, a LGT fixou as definições de serviço de teleco-

municações e de serviço de valor adicionado, além de prever a gradativa subs-

tituição dos regulamentos e normas então vigentes.

2.5 - Em decorrência, a Anatel passou a adequar a regulamentação ao novo

ordenamento jurídico, cabendo destacar os seguintes documentos:

a) Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Resolu-

ção n.º 73, de 25 de novembro de 1998.

b) Regulamento de Numeração, aprovado pela Resolução  n.º 83, de 30 de

novembro de 1998;

c) Regulamento Geral de Interconexão, aprovado pela Resolução n.º 40, de

23 de julho de 1998, com alterações introduzidas pela Resolução n.º 130, de

31 de maio de 1999;

d) Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado, aprovado pela Reso-

lução n.º 85, de 30 de dezembro de 1998;

e) Regulamento de Numeração do Serviço Telefônico Fixo Comutado, apro-

vado pela Resolução n.º 86, de 30 de dezembro de 1998, com alterações

introduzidas pelas Resoluções n.º 156, de 20 de agosto de 1999, n.º 130, de

31 de maio de 1999, e n.º 165, de 28 de setembro de 1999;

f) Regulamento para Uso de Redes de TV por Assinatura para Provimento
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de Serviços de Valor Adicionado, aprovado pela  Resolução n º 190, de 29 de

novembro de 1999;

g) Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, aprovado pela

Resolução n.º 272, de 9 de agosto de 2001.

2.6 � Mais recentemente, o Governo Federal  estabeleceu como um de seus

objetivos estratégicos, no que tange à universalização, a implantação de aces-

sos para utilização de serviços de redes digitais de informação destinadas ao

acesso público, inclusive da Internet, em bibliotecas, em estabelecimentos de

ensino e de saúde.

3 � RESUMO DA SITUAÇÃO ATUAL DA INTERNET NO BRASIL

3.1 - A caracterização da Internet no Brasil, em indicadores e números, repre-

senta tarefa complexa haja vista a diversidade de informações e a inexistência

de uma fonte oficial e atualizada de dados sobre o tema, a pluralidade de

agentes, a diversidade tecnológica envolvida e, em especial, a dinâmica de

uso por parte dos usuários.

Entretanto, com base nas fontes disponíveis de informação sobre Internet no

Brasil, pode-se afirmar que, apesar do crescimento explosivo verificado nos

últimos anos, a base de usuários dos serviços Internet, que é da ordem de 15

milhões de usuários, perfazendo cerca de 50% dos usuários da América Lati-

na, demonstra-se bastante inferior ao número de usuários que já se benefici-

am dos serviços de telecomunicações em todo o território nacional, em espe-

cial do STFC.

3.2 � Nesse aspecto, cabe ressaltar que o Brasil vem experimentando, a partir

da reestruturação e desestatização das empresas do antigo Sistema Telebrás,

um crescimento sem precedentes na sua infra-estrutura de telecomunicações.
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O STFC, em especial, é objeto de um rigoroso Plano Geral de Metas de

Universalização - PGMU que levou, até o final de 2001, acessos telefônicos

de uso individual a todas as localidades brasileiras com mais de 1000 habi-

tantes e acessos telefônicos de uso coletivo �orelhões� a todas as localidades

com mais de 600 habitantes. Além disso, já se encontram em processo de apro-

vação na Anatel, a antecipação de metas de universalização de Concessioná-

rias do STFC programadas para o final de 2003, que prevêem o atendimento

às localidades com mais de 600 habitantes com acessos individuais e às loca-

lidades com mais de 300 habitantes com acessos coletivos.

3.3 - Os esforços coordenados pela Anatel, no sentido de universalizar o aces-

so às telecomunicações, já produziram, dentre outros resultados:

a) mais de 47,8 milhões de acessos telefônicos fixos de uso individual insta-

lados em aproximadamente 13 mil localidades brasileiras;

b) mais de 1,4 milhão de acessos telefônicos de uso coletivo �orelhões� distri-

buídos por mais de 25 mil localidades da Federação, cobrindo todos os 5.560

municípios e permitindo a comunicação pela quase totalidade dos brasilei-

ros que não dispõem de um acesso telefônico individual;

c) mais 28,7 milhões de acessos móveis e mais de 3,6 milhões de acessos do

serviço de TV por assinatura também difundidos por todas as Unidades da

Federação, que garantem a possibilidade de acesso ao serviço de TV por assi-

natura a milhões de pessoas.

3.4 - Estima-se que o volume de investimentos empregados na expansão da

oferta de serviços (fixos, móveis e de comunicação de massa) e atendimento

da demanda, no período 2000/2005, será de mais 100 bilhões de Reais, o que

aumentará a capilaridade da planta de telecomunicações brasileira para cer-

ca de  120 milhões de acessos, entre fixo e móveis. Cabe ainda mencionar que

a razão entre exportação e importação, no tocante ao setor de telecomunica-

ções, saiu de 4,4% em 1996, antes portanto da liberalização e regulação setorial,

para cerca de 70% em 2001.
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3.5 - A ampliação e modernização da infra-estrutura de telecomunicações

permitem não só a oferta de um conjunto mais diversificado de opções de

serviços, pelas prestadoras detentoras da mencionada infra-estrutura, como

também favorece o uso desta por parte de outras prestadoras de serviços de

telecomunicações. No caso das redes do serviço telefônico, que já superaram

95% de taxa de digitalização, vislumbram-se o escoamento do tráfego desti-

nado à Internet (tráfego IP ou Internet Protocol) e a massificação do acesso à

informação como grandes oportunidades para melhor ocupação das capaci-

dades disponíveis e remuneração dos investimentos realizados.

Quanto ao provimento de conexão à Internet, verifica-se que apesar da existên-

cia de mais de 1.200 provedores no Brasil, estes se encontram geografica-

mente concentrados em aproximadamente 360 municípios brasileiros, o que

impõe à grande parte dos usuários Internet, localizados em municípios que

não disponham de provedor de conexão, a utilização de chamadas de longa

distância nacional.

3.6 - O provimento de conexão à Internet é hoje oferecido sob diferentes alter-

nativas de contratação que incluem desde o pacote fixo mensal (também de-

nominado ilimitado, flat ou não medido), independente do nível de utiliza-

ção, até os pacotes sensíveis ao nível de utilização (em horas, por exemplo).

Cabe ressaltar que o provedor de conexão à Internet, ao prestar serviços que

não se confundem com serviço de telecomunicações, é tratado como usuário

deste serviço com todos os direitos e deveres inerentes a esta condição.

3.7 - No tocante ao perfil de utilização dos serviços de telecomunicações para

acesso aos provedores de conexão à Internet, estima-se que mais de 90% das

conexões realizadas são do tipo discada, o que evidencia a importância do

STFC, na condição de serviço de maior capilaridade e abrangência, para a

democratização do acesso à informação. Neste ponto, cabe analisar o modelo

tarifário de telefonia predominante, adotado pelas Concessionárias

(prestadoras de STFC no regime público), em âmbito nacional:
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a) habilitação de linha telefônica � valor cobrado a título de instalação/

cadastramento (uma única vez);

b) assinatura de linha telefônica � valor cobrado a título de disponibilidade

do serviço telefônico (base mensal);

c) tarifação pelo uso do serviço local � aplicada no caso de acesso de usuário

a provedor de conexão à Internet que se encontra na mesma área local do seu

provedor de conexão, sendo baseada nos critérios de medição simples (um

pulso/valor por chamada), de 0:00 às 7:00, nos dias úteis e nos finais de sema-

na (após 14:00 de sábado), bem como em feriados e medição por tempo nos

demais horários (um pulso no atendimento e demais pulsos a cada quatro

minutos, sendo o primeiro aleatório);

d) tarifação pelo uso do serviço de longa distância nacional � aplicada no

caso de acesso de usuário a provedor de conexão à Internet que se encontra

em área local distinta da qual o usuário se encontra, sendo baseada na co-

brança de um valor por minuto de ligação que pode variar em função do dia

da semana, da distância (degrau), da faixa horária e de feriados nacionais.

Observa-se que, diferentemente do provimento de conexão à Internet, que pode

ser contratado de diferentes provedores em bases fixas mensais, a utilização do

serviço telefônico para acesso à Internet está, em geral, restrita às condições

básicas oferecidas pelas Concessionárias locais do STFC gerando uma

�IMPREVISIBILIDADE� do valor a ser pago mensalmente. Além disto, verifi-

ca-se um ônus significativamente maior para o usuário que esteja se

conectando a provedor de conexão à Internet em localidades que, devido a

�INDISPONIBILIDADE� de ponto de presença de provedor de conexão na mes-

ma área local, necessite realizar uma chamada de longa distância nacional.

Caracteriza-se, assim, uma condição não isonômica para os usuários da Internet.

3.8 - As características intrínsecas do tráfego IP, tais como: procedimento de

chamada bem determinado a partir do usuário (originador) para o seu prove-

dor (destino); a duração da chamada ou tempo de retenção (bastante superior
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a uma chamada telefônica média - 3 min) e assimetria de transmissão (veloci-

dades distintas requeridas em cada sentido)  entre o usuário e o provedor são

completamente distintas daquelas do tráfego telefônico tradicional.

Com base nas suas características, o tráfego destinado à Internet, suscita tra-

tamento específico, não só no tocante ao encaminhamento e à tarifação das

chamadas entre usuário e provedor de conexão, mas também no tocante às

condições de interconexão e remuneração pelo uso de redes, especialmente

as redes telefônicas locais, por parte de prestadoras de serviços de telecomu-

nicações.

3.9 - Por fim, a ampliação da base de usuários da Internet vem sendo objeto de

ações governamentais e não governamentais visando a democratização do

acesso e utilização dos serviços de redes digitais de informação, merecendo

destaque aquelas desencadeadas para ampliar a base de computadores em

funcionamento no Brasil, bem como disseminar outras alternativas de equi-

pamentos terminais para viabilizar acessos de uso coletivo em larga escala

(pontos eletrônicos de presença de uso coletivo).

4 � OPORTUNIDADES E PREMISSAS PARA A ATUAÇÃO REGULATÓRIA

4.1 - A atuação regulatória representa, em geral, custo para a sociedade que

só se justifica quando as forças de mercado não são capazes de atender, por si

só e de forma satisfatória, ao conjunto de interesses envolvidos, em especial

ao interesse público.

4.2 - Verificada a pertinência e a oportunidade de atuação da Anatel no fo-

mento ao uso dos serviços e redes de telecomunicações, no acesso aos servi-

ços Internet, devem ser buscadas alternativas regulatórias que observem as

seguintes premissas:
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a) preservação dos direitos dos usuários dos serviços de telecomunicações:

n  acesso aos serviços de telecomunicações, com padrões de qualidade e regu-

laridade adequados à sua natureza, em qualquer ponto do território nacional;

n  tratamento não discriminatório quanto às condições de acesso e fruição do

serviço;

n  diversidade de serviços, de prestadoras e liberdade de escolha;

b) desenvolvimento e expansão do uso dos serviços e das redes de telecomu-

nicações:

n  ênfase na máxima utilização da infra-estrutura,  em especial as redes de

acesso ao STFC (redes telefônicas locais);

n  interconexão entre as redes de telecomunicações constituindo vias de livre

circulação da informação;

n  apropriação dos benefícios decorrentes da convergência das tecnologias;

c) universalização e continuidade dos serviços de telecomunicações ga-

rantida a  situação econômica da exploração do STFC prestado em regime

público.

5 � ALTERNATIVAS REGULATÓRIAS EM DESTAQUE

Dentre as alternativas de atuação regulatória, por parte da Anatel, visando o

acesso via STFC (conexões discadas) aos serviços Internet, merecem destaque:

5.1 � Preservação da situação atual de uso do STFC para acesso aos provedo-

res de conexão à Internet � modelo atual.

Neste caso, são preservadas todas as condições vigentes para a prestação do

STFC no completamento de chamadas destinadas ao provedor de conexão à

Internet, não havendo qualquer alteração para usuários, provedores (em ter-
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mos de contratação de serviços, tarifação, faturamento, numeração e encami-

nhamento) e prestadoras de serviços de telecomunicações (em termos de

interconexão e remuneração pelo uso de redes).Trata-se portanto do modelo

atualmente utilizado no país.

5.2 -  Condições específicas de �uso do STFC� para acesso aos provedores de

conexão à Internet � modelo 0i00.

Neste caso, são estabelecidas condições específicas de uso do STFC no

completamento de chamadas entre usuários e seus provedores de conexão à

Internet. Dentre as condições que podem contribuir na superação das difi-

culdades analisadas na seção 3, destacam-se:

5.2.1 - a atribuição aos provedores de conexão, de códigos de acesso (núme-

ros telefônicos) não geográficos específicos e individuais do STFC (a exem-

plo dos códigos das séries 0800, 0500...) que permitam ao usuário a identifi-

cação rápida e clara de realização de chamada destinada a provedores de

conexão, além de contribuir para o aumento da abrangência e �DISPONIBI-

LIDADE� de atuação desses provedores;

5.2.2 � estímulo à interconexão entre a rede da prestadora do STFC e outras

redes de telecomunicações transparentes à natureza da informação, por exem-

plo as redes do Serviço de Comunicação Multimídia - SCM, que permitam o

completamento, em bases isonômicas, das chamadas destinadas ao provedor

de conexão identificado por código não geográfico, mesmo quando situado

em área local distinta da do usuário;

5.2.3 � criação de planos de serviço do STFC (conjunto de condições e regras

para a contratação do serviço) fixando critérios de tarifação telefônica mais

adequados à natureza do tráfego de acesso aos provedores de conexão à

Internet, incluindo plano de tarifa única (não medido) que permita a

RESULTADO DA CONSULTA PÚBLICA Nº 372
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�PREVISIBILIDADE� de gastos por parte do usuário, independentemente

da quantidade e duração das chamadas destinadas ao provedor de conexão

identificado por código não geográfico;

5.2.4 � no caso de oferta de planos de serviços sensíveis ao nível de utilização

do serviço telefônico, deve-se garantir o registro individual das chamadas te-

lefônicas destinadas ao provedor de conexão, de forma a permitir sua discri-

minação e detalhamento no documento de cobrança do usuário emitido pela

prestadora do STFC;

5.2.5 � sistematização e ampla publicidade das condições de remuneração

pelo uso de redes de telecomunicações transparentes à natureza da informa-

ção, observando as especificidades do tráfego destinado à Internet.

5.3 - Condições específicas de uso �das redes do STFC� para conexão à Internet

� modelo IP DIRETO.

Neste caso, são estabelecidas condições para a utilização das redes do STFC,

por outras prestadoras de serviços como, por exemplo, prestadoras de SCM,

que podem transportar o tráfego originado por usuários do STFC até o ponto

de conexão com a Internet. Sob o ponto de vista de modelo de exploração de

serviços, caberia ao usuário Internet contratar uma prestadora do SCM, cuja

rede esteja interconectada à rede do STFC, permitindo o acesso discado à

Internet.   Este modelo tem como características fundamentais:

5.3.1 - estímulo à interconexão das redes de suporte ao STFC na modalidade

local com as redes das prestadoras de SCM, que realiza a cobrança do usuá-

rio e remunera a prestadora do STFC pelo uso de sua rede, na condição de

prestadora de serviços contratada pelo usuário e detentora da receita;

5.3.2 - destinação de código de acesso único às prestadoras de SCM que per-
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mita ao usuário o estabelecimento de conexão ao serviço Internet (indicando

chamada destinada a outra rede de telecomunicações). A título de exemplo,

o código único seria um código do tipo de quatro algarismos �XYZW� e idên-

tico para todas as prestadoras de SCM, no que se referir ao provimento de

conexão à Internet;

5.3.3 � oferta de código de acesso único do tipo �XYZW� em todas as áreas

locais do STFC, permitindo a �DISPONIBILIDADE� do acesso às prestadoras

de SCM em escala nacional. A partir do ponto de saída das centrais de comu-

tação local do STFC, o tráfego é então caracterizado como tráfego IP, o IP

DIRETO;

5.3.4 � oferta de planos do SCM fixando critérios de tarifação adequados à

natureza do tráfego destinado à Internet, incluindo planos (não medidos) que

permitam a �PREVISIBILIDADE� de gastos por parte do usuário, indepen-

dentemente da quantidade e duração das conexões aos serviços Internet;

5.3.5 � no caso de oferta de planos de serviços do SCM sensíveis ao nível de

utilização, deve-se garantir o registro individual das conexões destinadas à

Internet, de forma a permitir sua discriminação e detalhamento no documen-

to de cobrança do usuário, emitido pela prestadora do SCM;

5.3.6 - possibilidade de cobrança em documento emitido pela prestadora do

STFC, do valor relativo aos serviços oferecidos pelas prestadoras de SCM,

incluindo o custo dos serviços de telecomunicações e o  provimento de cone-

xão à Internet, desde que assegurado tratamento não discriminatório a todas

as  prestadoras de SCM;

5.3.7 � sistematização e ampla publicidade das condições de contratação, no

atacado, dos minutos das redes locais do STFC, por parte das prestadoras do

SCM,  observando as especificidades do tráfego destinado à Internet;

RESULTADO DA CONSULTA PÚBLICA Nº 372
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6 � QUESTÕES RELEVANTES

Com base na análise e nas alternativas regulatórias sugeridas, são apresen-

tadas algumas questões cujas respostas subsidiarão a ação normativa da

Anatel, visando fomentar o uso dos serviços e redes de telecomunicações,

em especial do STFC, no acesso aos serviços Internet. Para tal, é fundamen-

tal que as respostas a serem oferecidas pelos diferentes segmentos da soci-

edade estejam fundamentadas em argumentos claros e objetivos.

6.1 - As premissas para o acesso aos serviços Internet, propostas neste docu-

mento estão adequadas? Alguma premissa adicional deve ser considerada?

Alguma premissa considerada deveria ser descartada?

6.2 - As alternativas regulatórias abordadas neste documento atendem às

premissas apresentadas no item 4.2? As alternativas abordadas podem con-

viver ou são mutuamente excludentes? Há alguma outra alternativa

regulatória que deva ser avaliada?

6.3 - É necessário estabelecer exigências para que os provedores de cone-

xão se utilizem das condições de prestação de serviços de telecomunica-

ções propostas neste documento (por exemplo, exigir níveis mínimos de

qualidade e segurança de conexão à Internet, registro ou credenciamento

junto aos órgãos de gestão da Internet)?

6.4 - A oferta pública e transparente de condições de interconexão e utili-

zação de recursos de redes de telecomunicações pode contribuir para o

tratamento não discriminatório entre prestadoras de serviços de teleco-

C O N S U L T A   P Ú B L I C A   3 7 2C O N S U L T A   P Ú B L I C A   3 7 2
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municações? Que outros mecanismos podem contribuir para a consolida-

ção de novas opções de prestação de serviços de telecomunicações para o

usuário?

6.5 � O uso da rede de acesso do STFC (acesso discado) às redes das

prestadoras do SCM estimularia o crescimento, em bases competitivas, do

acesso residencial e de usuários de pequenos negócios aos serviços Internet.

Apresente seu ponto de vista?

6.6 � Qual a sua opinião sobre a utilização de acessos de uso coletivo que

permitam o acesso aos serviços Internet?

6.7 � A cobrança dos serviços de telecomunicações (STFC e SCM) deve ser

feita em uma única fatura? Na fatura de qual serviço deve ser feita essa co-

brança? Apresente as condições que julgue necessárias para a cobrança em

uma única fatura.

6.8 � Considerando as três alternativas regulatórias apresentadas em 5.1,

5.2 e 5.3, a quais deve ser aplicada a cobrança em uma única fatura?

6.9 � Considerando as três alternativas regulatórias apresentadas em 5.1,

5.2 e 5.3, qual a sua opinião sobre a forma e o cronograma de evolução e/ou

de implementação de cada uma delas ?

6.10 - Além dessas questões apresentadas, que outras questões, relativas ao

acesso aos serviços Internet, deveriam ser debatidas no âmbito da atuação

regulatória da Anatel?

RESULTADO DA CONSULTA PÚBLICA Nº 372





CONTRIBUIÇÃO DA SOCIEDADE À CONSULTA PÚBLICA Nº 372CONTRIBUIÇÃO DA SOCIEDADE À CONSULTA PÚBLICA Nº 372

PERGUNTA SEGMENTO CONTRIBUIÇÃO *

* Transcrição do texto apresentado à Consulta Pública
50

6.1 - As premissas para o
acesso aos serviços Inter-
net propostas neste docu-
mento estão adequadas?
Alguma premissa adicional
deve ser considerada? Al-
guma premissa deve ser
descartada?

Pessoa Física Quanto à adequação das premissas:

�Sim, não deve ser considerada nova premissa�
(Jorge Gomes C. Leite)

�As premissas para acesso a Internet estão adequa-
das;� (Zudgard Paes Coelho)

�As premissas estão condizentes com o momento
de expansão da Internet no país, no qual as medi-
das têm que proteger tanto o mercado, no qual se
enquadram os STFC e as SCM, além dos próprios
consumidores destes serviços. Estas premissas re-
fletem  as necessidades de todos os envolvidos no
processo de desenvolvimento dos serviços de Inter-
net. Através destas premissas, sem reconsiderações,
reflete-se o intento à democratização e crescimen-
to da Internet.�
(Alan Soares Viana, Emanoel Silvestre Oliveira e
Silva,José Fernandes Souza Filho, Liana de Souza
Martins Vale e Lívia Raquel de Macedo Reis)

�Sim, o destaque que fazemos é sobre a utilização
da internet através do serviço telefônico, que repre-
senta um custo muito alto ao consumidor, chamando
atenção principalmente para o fato de que na conta
telefônica não há um detalhamento individual por
chamadas feita ao provedor de conexão, no final pa-
gamos por um serviço, mas sem conhecê-lo minuci-
osamente no que se refere à sua cobrança.�
(Maria Custódia, Jaylson Leonardo, Rafael Carvalho,
Milton Júnior e Belmiro)

�Sim, as premissas são adequadas e básicas para o
desenvolvimento das telecomunicações no país.
Deve-se, ainda, considerar uma premissa fundamen-
tal que é a democratização do acesso à Internet para
todas as pessoas, inclusive, aqueles que não possu-
em as ferramentas básicas para conexão (um PC,
modem e uma linha discada). Nesse caso, deveriam
ser instalados pontos de acessos públicos como qui-
osques em praças, escolas, correios etc.�
(David Pereira Cardoso, Frank Pessoa Avelino, Natan
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Franklin, Osmar Mendes Leal Silva, Rômulo da Silva
Araújo)

�As premissas abordadas estão adequadas, porém
é preciso fazer certas ressalvas em cada uma delas:
a) quanto à preservação dos direitos do usuário:
certas regiões do país são controladas apenas por uma
operadora. O Nordeste, por exemplo, é uma área de
atuação exclusiva da Telemar. Tal situação caracteri-
za-se como monopólio e fere um dos direitos do usu-
ário de escolher aquela prestadora mais viável.
b) Desenvolvimento e expansão dos serviços de te-
lecomunicações:
É preciso ressaltar também a necessidade de ex-
pansão dos provimentos de conexão à Internet.
Verifica-se que estes provedores estão concen-
trados na região Centro-Sul do país, o que impõe
ao grande número de usuários de Internet localiza-
dos em áreas que não disponham de provedores
fazer chamadas de longa distância, pagando mais
caro por isso.
c) Universalização dos serviços:
É necessário que haja, não só uma democratização
dos serviços de telecomunicações, mas também a
universalização dos serviços de Internet, como a im-
plantação de terminais públicos.�
(André Freitas, Diogo Fontão e Hermes Manoel)

�Sim. Elas estão bem adequadas para desenvolver
as telecomunicações com boa segurança e agilida-
de. No entanto está muito restrita a quem tem com-
putador e condições financeiras de manter a Inter-
net. Deveriam estimular e oferecer incentivos para
que fossem implantadas empresas de locação de
computador com acesso à Internet  a  baixo custo.
Estas empresas poderiam ser estatais.�
(Francisco Willamy, Marivaldo Batista, Fernando So-
ares, Marcos Aurélio e José Antônio Rodrigo)

Quanto à adição de alguma nova premissa:
�Deveria ser incluída nas premissas a preservação
da qualidade e disponibilidade da rede para tráfego
de voz.� (Paulo Eduardo Garcia)

6.1 - As premissas para o
acesso aos serviços Inter-
net propostas neste docu-
mento estão adequadas?
Alguma premissa adicional
deve ser considerada? Al-
guma premissa deve ser
descartada?

Pessoa Física
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�Que todas as opções de acesso devem garantir iso-
nomia para os provedores de acesso que contratam
o serviço da operadora de telefonia, independente
do porte do provedor.�
(Ricardo Rodrigues do Nascimento)

Deve-se ainda, considerar uma premissa fundamen-
tal que é a democratização do acesso à internet
para todas as pessoas, inclusive, aqueles que não
possuem as ferramentas básicas para conexão (um
PC, modem e uma linha discada). Nesse caso, de-
veriam ser instalados pontos de acessos públicos
como quiosques em praças, escolas, correios etc.�
(David Pereira Cardoso, Frank Pessoa Avelino, Na-
tan Franklin, Osmar Mendes Leal Silva, Rômulo da
Silva Araújo)

�Penso que seria relevante a colocação de uma pre-
missa sobre a permanente implantação de novas tec-
nologias, expressando-se, assim, o interesse em um
sistema sempre moderno. Ela poderia ser:
Aprimoramento constante das tecnologias envolvidas
nos aspectos que dizem respeito à comunicação atra-
vés da Internet, tais como formas de acesso, trans-
missão de dados, segurança, manutenção, etc...�
(Carlos Alberto Vidal Capocchi)

�A premissa apresentada em 4.2 b) faz uma refe-
rência explícita ao STCF como forma de acesso à
Internet. Entretanto, outros serviços também permi-
tem esse acesso, e as previsões disponíveis indicam
um grande crescimento dos acesso à Internet atra-
vés de dispositivos móveis. Assim, creio que as for-
mas de acesso sem fio à Internet também devam
ser consideradas nos estudos ora realizados.�
(Marcelo Cortizo de Argolo Nobre)

�Gostaria que fosse analisada também a possibilidade
de inclusão de outros tipos de acesso não discados�
(Claylson Ferreira Martins)

�Premissa adicional: O acesso à Internet (por parte
de pessoas físicas e estabelecimentos públicos de

6.1 - As premissas para o
acesso aos serviços Internet
propostas neste documen-
to estão adequadas? Algu-
ma premissa adicional
deve ser considerada? Al-
guma premissa deve ser
descartada?

Pessoa Física
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ensino e de assistência médica), hoje um serviço de
valor adicionado, deve passar a ser considerado um
serviço público essencial como a telefonia.
Esta premissa considera o acesso à Internet em suas
principais opções:
 Via o STFC
 Através do uso da infra-estrutura das operadoras de
CATV
Via serviços de satélite�
(Plinio de Aguiar Junior)

Quanto à exclusão de alguma premissa:
Sem comentários.

Quanto à adequação das premissas:
sem comentários.

Quanto à adição de alguma nova premissa:
Sem comentários.

Quanto à exclusão de alguma premissa:
Sem comentários.

Quanto à adequação das premissas:

�Sobre a preservação dos direitos dos usuários dos
serviços de telecomunicações:
A universalização dos serviços de telecomunicações e
o estabelecimento de padrões de qualidade e regula-
ridade são desejáveis. No entanto, deve-se conside-
rar limitações importantes ao se aplicar este anseio
ao tráfego de Internet. Este tráfego tem característi-
cas distintas do tráfego de voz, como já bem colocado
no item 3.8, que tornam a combinação entre univer-
salização e manutenção de padrões de qualidade e
regularidade difícil de ser atingida senão através de
investimentos substanciais, principalmente para a ex-
pansão da rede IP para boa parte dos mais de 5.000
municípios que ainda não a possuem. Sem este in-
vestimento, a qualidade e regularidade do serviço, tanto
para Internet quanto para voz, ficariam comprometi-
das em diversas localidades.
A qualidade do acesso deve ser garantida também

6.1 - As premissas para o
acesso aos serviços Internet
propostas neste documen-
to estão adequadas? Algu-
ma premissa adicional
deve ser considerada? Al-
guma premissa deve ser
descartada?

Pessoa Física

Comitê Gestor
da Internet

Concessionárias
STFC Local
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pelos provedores e prestadoras responsáveis pela ter-
minação da chamada, sem o que a qualidade do
serviço como um todo poderia ficar comprometida.
Deve-se evitar que a operadora do STFC originadora
da chamada tenha sua imagem e seus indicadores
de qualidade prejudicados por um usuário não con-
seguir obter uma conexão estável e de boa qualida-
de para acessar a Internet, quando o problema for
devido ao provedor de Internet, à prestadora SCM
ou a outra operadora responsável pela terminação
da chamada;
O tratamento não discriminatório quanto às condi-
ções de acesso e fruição do serviço deve ser assegu-
rado para usuários nas mesmas condições de aces-
so à rede. Assim, um usuário localizado em um mu-
nicípio com ponto de presença da rede IP poderá ter
condições mais favoráveis de acesso, em termos de
custo e qualidade, do que um usuário localizado em
um município sem rede IP. Esta condição é indispen-
sável para que os modelos de acesso à Internet se-
jam economicamente viáveis e para que haja coe-
rência da proposta com as diferenças tecnológicas
existentes entre as localidades.
Sobre o desenvolvimento e expansão do uso dos ser-
viços e das redes de telecomunicações:
O objetivo de maximizar o uso das redes é legítimo e
pertinente, mas o uso destas redes para tráfego de
Internet não deve levar à sobrecarga e conseqüente
perda de qualidade e regularidade das redes do STFC.
Para que isso seja evitado, é recomendável haver um
modelo econômico que estimule o investimento na
expansão da rede IP;
 A análise do nível de sobrecapacidade das redes deve
ser criteriosa (em geral, não há sobrecapacidade sig-
nificativa em várias das localidades menores � justa-
mente aquelas que representam importantes alvos
da universalização);
Deve-se priorizar a expansão da rede IP em vez da
utilização da rede de circuitos, por ser aquela uma
tecnologia mais apropriada  para o tráfego de In-
ternet;
A garantia da interconexão entre as redes deve ob-
servar a adequação do modelo de remuneração

6.1 - As premissas para o
acesso aos serviços Inter-
net propostas neste docu-
mento estão adequadas?
Alguma premissa adicional
deve ser considerada? Al-
guma premissa deve ser
descartada?

Concessionárias
STFC Local
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pelo uso das redes, corrigindo-se a distorção exis-
tente devida ao descasamento entre a receita de
acesso e o custo de interconexão no tráfego de
Internet, como já descrito anteriormente (introdu-
ção ao item 5);
Para atender à convergência de tecnologias, deve-
se incentivar o acesso via redes IP e broadband, e
não via acesso discado.
Sobre a garantia da continuidade do serviço e da
situação econômica das prestadoras do STFC, deve-
se considerar:
A indispensável reclassificação do tráfego de Inter-
net de classe I para classe III, com a adequada re-
muneração pelo uso das redes neste tipo de interco-
nexão;
A garantia da isonomia apenas para usuários em
condições de acesso idênticas;
A não obrigatoriedade de novos investimentos para
garantir a universalização do acesso à Internet, con-
siderando-se que já foi investido um montante
substancial pelas concessionárias do STFC para se
atender e antecipar as metas estabelecidas nos
PGMU e PGMQ;
O realismo na avaliação da capacidade da rede.
Embora possa existir sobrecapacidade nas redes de
longa distância entre os grandes centros, as redes
locais e  o acesso a pequenas localidades têm restri-
ções de capacidade que impedem o aumento de
tráfego sem investimentos substanciais;
O cuidado em se evitar a transferência de renda e
de poder de negociação para empresas que não ti-
veram as obrigações equivalentes às impostas às
concessionárias do STFC.

Premissas adicionais:
Qualquer que seja o modelo regulatório, deve ser
explicitada a obrigatoriedade das empresas só po-
derem prestar serviços para as quais tenham li-
cença. Por exemplo, a rede IP e a Internet não
devem ser usadas para tráfego de voz por empre-
sas que não tenham licença para oferecer este
serviço;
As tarifas de cada plano devem ser livremente

6.1 - As premissas para o
acesso aos serviços Inter-
net propostas neste docu-
mento estão adequadas?
Alguma premissa adicional
deve ser considerada? Al-
guma premissa deve ser
descartada?

Concessionárias
STFC Local
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definidas pelas empresas prestadoras dos serviços.�
(Telemar)

�Entendemos que, apesar da importância da demo-
cratização da conexão à Internet, por se tratar de
serviço de valor adicionado, não se aplicam as mes-
mas premissas de universalização, qualidade e con-
tinuidade referentes ao STFC.
Entendemos que se a oferta do acesso à Internet se
der por meio da rede que dá suporte ao STFC, esta
rede deve continuar a garantir padrões de qualidade
e regularidade adequados à natureza do serviço de
telecomunicações  a que dá suporte, qual seja, a
oferta de processos de telefonia, tal qual está descri-
to no regulamento do mencionado serviço.
Qualquer que seja o modelo a ser adotado para a
democratização da conexão à Internet, ele não
pode afetar a oferta do STFC, seja em termos da
qualidade atual com a qual o serviço é ofertado,
seja em termos da disponibilidade da oferta dos
acessos telefônicos.
Também, na hipótese de que o modelo descrito no
item 5.1 permaneça sendo ofertado na forma atual,
sugerimos que seja adotada uma nova premissa que
assegure às prestadoras do STFC que: a oferta do
acesso à Internet por meio das alternativas 5.2 e 5.3
não terá caráter mandatório e são na verdade alter-
nativas ou oportunidades de negócio para as mencio-
nadas prestadoras.� (Brasil Telecom)

�Esta Sercomtel entende que sim.� (Sercomtel)

�Não concordamos com tais premissas pois em nosso
entendimento elas não estão sendo interpretadas
adequadamente pela Agência.� (Telefônica)

Quanto à adição de alguma nova premissa:
�Acreditamos que sim, porém não temos sugestão a
respeito.� (Sercomtel)

�Em nosso entendimento, nas premissas apresenta-
das nesta Consulta Pública deve-se acrescentar o fato
que as interconexões de telefonia local são utilizadas

6.1 - As premissas para o
acesso aos serviços Inter-
net propostas neste docu-
mento estão adequadas?
Alguma premissa adicional
deve ser considerada? Al-
guma premissa deve ser
descartada?

Concessionárias
STFC Local
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de maneira inadequada para cursar este tráfego de
acesso à internet, que não deve  confundir-se com o
tráfego de voz. Algumas prestadoras tentam utilizar
esta interconexão local como instrumento de gera-
ção de receita através   da colocação de provedores
de Internet que desequilibram o tráfego entre as
operadoras gerando um efeito denominado de �su-
midouros de tráfego�. Entendemos que o modelo
efetivo de acesso a Internet deva corrigir esta situa-
ção.� (Telefônica)

Quanto à exclusão de alguma premissa:
�Não, até porque em nosso entendimento, as três
alternativas apresentam uma evolução natural do
serviço que agora necessita ser massificado para
permitir a redução da exclusão digital da Sociedade
Brasileira. O serviço começa a ganhar volume, pas-
sando cada vez mais a ter importância para toda a
população brasileira, pois através da mesma e pro-
piciado recreação, entretenimento, conhecimento,
pesquisas, desenvolvimento, sendo por conseqüên-
cia uma fonte de geração de postos de trabalho. A
Internet também tem contribuído com a melhoria
da relação da população com os órgãos governa-
mentais no recebimento de benefícios a que tem di-
reito e no exercício da cidadania.
A viabilização do proposto em 5.3, representa um
avanço significativo, é exigirá novos investimentos de
parte das Prestadoras de STFC e SCM na infra-es-
trutura de base que deverá ser acompanhada pelo
poder público para surtir os efeitos desejados dentro
de um período de tempo compatível com os anseios
da Comunidade.
Manifestamos nossa preocupação com os peque-
nos provedores de serviços que geram uma grande
quantidade de empregos e promovem o desenvolvi-
mento tecnológico local. São estes que participam
ativamente da comunidade oferecendo informações
e divulgação da cultura local.� (Sercomtel)

Quanto à adequação das premissas:
�De modo geral as premissas expostas no texto da
Consulta Pública correspondem à realidade, especi-

Concessionárias
STFC Local

6.1 - As premissas para o
acesso aos serviços Internet
propostas neste documen-
to estão adequadas? Algu-
ma premissa adicional
deve ser considerada? Al-
guma premissa deve ser
descartada?

Concessionárias
STFC LDN/LDI
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almente no que diz respeito ao caráter de exceção
da atividade reguladora, presente no item 4.1, com
o qual concordamos inteiramente.� (Embratel)

Quanto à adição de alguma nova premissa:
- tratamento isonômico a ligação a provedores em
chamadas de longa distância ou local
- coibição do abuso de poder do mercado

�A EMBRATEL considera existir, ainda, outra premissa
a ser considerada, de que o objetivo de democratizar
o acesso à Internet só será concretizado se coibido o
abuso de poder de mercado que tem como funda-
mento o monopólio na originação de chamadas.�
(Embratel)

Quanto à exclusão de alguma premissa:
Sem comentários.

Quanto à adição de alguma nova premissa:
�A necessidade de aplicação e o acompanhamento
de metas de qualidade de prestação do serviço, bem
como planejamento e ações que evitem a degrada-
ção da rede em razão do aumento imprevisível do
volume tráfego.� (GVT)

Quanto à exclusão de alguma premissa:
�Ao estabelecer a ênfase na máxima utilização de
infra-estrutura como premissa, A Anatel não está
considerando que o aumento imprevisível do tráfe-
go da rede, principalmente na rede de longa distân-
cia, pode causar o colapso de serviços essenciais.
Veja-se o exemplo dos Estados Unidos, que no perí-
odo 1996-97 teve sérios problemas na prestação
dos serviços de telefonia, tendo em vista o aumento
do tráfego Internet causado por planos de tarifa flat
com acesso ilimitado - milhares de pessoas ficaram
impedidas de utilizar serviços básicos de telefonia,
simplesmente porque a rede existente não estava
preparada para o tráfego que surgiu. Assim sendo,
a aplicação desta premissa é inadequada para o re-
gulamento a ser editado e não deve ser considera-
da.�  (GVT)

6.1 - As premissas para o
acesso aos ser viços
Internet propostas neste
documento estão adequa-
das? Alguma premissa adi-
cional deve ser considera-
da? Alguma premissa deve
ser descartada?

Concessionárias
STFC LDN/LDI

Autorizadas
STFC Local



PERGUNTA SEGMENTO CONTRIBUIÇÃO *

* Transcrição do texto apresentado à Consulta Pública
59

RESULTADO DA CONSULTA PÚBLICA Nº 372RESULTADO DA CONSULTA PÚBLICA Nº 372

Quanto à adição de alguma nova premissa:
�A Intelig entende que entre as premissas regulatóri-
as a serem observadas que não foram menciona-
das nesta Consulta Pública está a preservação do
modelo regulatório aplicado aos Serviços de Redes
Comutadas por Pacote das prestadoras, observado
o direito dessas prestadoras de competirem entre si
em condições isonômicas, principalmente com a
Embratel, operadora histórica da Rede Nacional de
Pacotes.� (Intelig)

Quanto à exclusão de alguma premissa:
Sem comentários.

Quanto à adequação das premissas:
Sem comentários.

Quanto à adição de alguma nova premissa:
Sem comentários.

Quanto à exclusão de alguma premissa:
Sem comentários.

Quanto à adequação das premissas:
�A premissa de que poucos municípios brasileiros
estão servidos, me parece inadequada e deve ser
revista antes de ser considerada.� (Rede Pegasus)

Quanto à adição de alguma nova premissa:
�Assim sugiro que se inclua um item 4.3, no qual a
ANATEL deve reconhecer a capacidade do empre-
sariado brasileiro em encontrar soluções para a con-
vergência digital e também a competência para ab-
sorver as mudanças e oferecer aos seus usuários os
benefícios decorrentes da convergência digital.�
(Rede Pegasus)

Quanto à exclusão de alguma premissa:
 Sem comentários.

Quanto à adequação das premissas:
Sem comentários

6.1 - As premissas para o
acesso aos serviços Internet
propostas neste documen-
to estão adequadas? Algu-
ma premissa adicional
deve ser considerada? Al-
guma premissa deve ser
descartada?

Autorizadas
STFC LDN/LDI

Autorizadas
SCM

ABRANET

Autorizadas
SMC
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Quanto à adição de alguma nova premissa:
Sem comentários.

Quanto à exclusão de alguma premissa:
Sem comentários.

Quanto à adequação das premissas:
Sem comentários.

Quanto à adição de alguma nova premissa:
Sem comentários.

Quanto à exclusão de alguma premissa:
Sem comentários.

Quanto à adequação das premissas:
�Para o fomento do uso dos serviços e redes de tele-
comunicações, no acesso à Internet, as premissas
propostas nessa Consulta Pública estão adequadas.�
(UOL)

Quanto à adição de alguma nova premissa:
�...a Anatel deverá tomar por base a premissa de
que as Operadoras deverão tomar iniciativas para
fomentar o desenvolvimento da Internet no Brasil.�
(AOL)

�...acreditamos que outras premissas também deve-
rão ser consideradas para que o referido objetivo
possa ser alcançado, quais sejam:
(i) estrita observância do princípio de ISONOMIA
ditado pela Lei Geral de Telecomunicações para
garantir a todos os usuários de serviços de teleco-
municações tratamento isonômico e não discrimi-
natório independentemente do modelo escolhido
ou adotado;
(ii)desenvolvimento e expansão do serviço de acesso
à Internet, com ênfase na segurança da rede e qua-
lidade do serviço; e
(iii) manutenção das condições comerciais atualmen-
te vigentes, em especial no que diz respeito à estru-
tura de preços praticados pelas empresas de tele-
comunicações no fornecimento, aos provedores de

6.1 - As premissas para o
acesso aos serviços Inter-
net propostas neste docu-
mento estão adequadas?
Alguma premissa adicional
deve ser considerada? Al-
guma premissa deve ser
descartada?

ABRANET

Outras
Associações

de Provedores
de Conexão

Provedores
de Conexão
Dominantes

Pagos
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SVA, de serviços de telecomunicações (canal de
voz e/ou dados). Eventuais reduções de custos de
telecomunicações proporcionadas aos usuários fi-
nais não devem ser subsidiadas pelo aumento dos
preços cobrados dos provedores de SVA.� (UOL)

�...frisa-se que o papel fundamental dos provedo-
res de acesso à Internet foi decisivo no desenvolvi-
mento atual da Internet Brasileira. É necessário re-
conhecer, portanto, que esta é uma premissa adi-
cional e definitiva a ser sempre considerada du-
rante esta consulta.
Outra premissa que gostaríamos de adicionar, refere-
se a outra barreira de expansão da Internet brasileira:
o custo de um equipamento para conexão à Internet
(PC). O microcomputador é a ferramenta básica para
conexão, tal qual a linha telefônica e os serviços In-
ternet prestados pelos ISPs. Se por um lado, já pos-
suímos um mercado de ISPs altamente desenvolvi-
do, aliado a uma ampla oferta de linhas telefôni-
cas, com novas propostas de acesso à Internet (atra-
vés desta Consulta), ainda não temos uma proposta
válida para reduzirmos o custo do PC, aumentando
assim a expansibilidade da Internet. Sabemos que
não é o papel da Agência Reguladora estimular a
busca da solução deste problema, outrossim, é im-
portante ressaltar a ainda baixa penetração de PCs
no Brasil, a fim de equilibrarmos corretamente as
expectativas quanto à espansibilidade do serviço atra-
vés desta consulta.�  (Terra Networks S.A)

Quanto à exclusão de alguma premissa:
Sem comentários.

Quanto à adequação das premissas:
�Sim. As premissas estão adequadas� (IG)

�As premissas estão adequadas.� (iBest)

Quanto à adição de alguma nova premissa:
�Como premissa adicional, sugere-se incluir novas
alíneas, no item 4.2 da CP, com a seguinte redação:
d) preservação da situação atual de uso do STFC

6.1 - As premissas para o
acesso aos serviços Internet
propostas neste documen-
to estão adequadas? Algu-
ma premissa adicional
deve ser considerada? Al-
guma premissa deve ser
descartada?

Provedores
de Conexão
Dominantes

Pagos

Provedores
de Conexão
Dominantes

Gratuitos
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para acesso aos serviços Internet -  modelo atual;
e) preservação e desenvolvimento dos serviços pres-
tados pelos provedores de conexão à Internet e dos
provedores de conteúdo.� (IG)

Quanto à exclusão de alguma premissa:
Sem comentários.

Quanto à adequação das premissas:
�Não.� (Linkway Internet Provider Ltda)

�As premissas estão adequadas.�
(Flynet Informática Ltda)

Quanto à adição de alguma nova premissa:
�Na minha visão, deveria ser considerada nas pre-
missas a importância do provedor local no desenvol-
vimento de conteúdo local de WEBSITES de sua lo-
calidade. Considerar também, os  investimentos em
instalações  que possuem os atuais provedores, pois
em um passado não muito distante os provedores
eram obrigados a se instalarem nas localidades que
fossem atuar.� (Linkway Internet Provider Ltda)

�Sugiro adicionar mais uma:
- Preservar o segmento de negócio: Provedor de Aces-
so à Internet, isto é, dar as mesmas condições para
todos, não privilegiar um mais do que outro, muito
menos as operadoras de telefonia.�
(Flynet Informatica Ltda)

�regulamentação e manutenção dos serviços de va-
lor adicionado (ou agregado) prestados pelos prove-
dores de acesso à Internet (ISP)�
(JOP Comunicação Virtual Ltda - VIAVALE Internet)

Quanto à exclusão de alguma premissa:
Sem comentários.

Quanto à adequação das premissas:
�As premissas são adequadas.� (Agência Estado)

Quanto à adição de alguma nova premissa:
� Poder-se-ia ressaltar a importância de presevar os

6.1 - As premissas para o
acesso aos serviços Inter-
net propostas neste docu-
mento estão adequadas?
Alguma premissa adicional
deve ser considerada? Al-
guma premissa deve ser
descartada?

Provedores
de Conexão
Dominantes

Gratuitos

Pequenos/
Médios

Provedores
de Conexão

Provedores de
Conteúdo
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investimentos feitos por usuários e provedores, e que
levaram a Internet brasileira ao patamar internacio-
nal que ocupa.� (Agência Estado)

Quanto à exclusão de alguma premissa:
Sem comentários.

Quanto à adequação das premissas:

Quanto à adição de alguma nova premissa:
�Não deve ser desconsiderado que um usuário po-
derá acessar um serviço de provimento Internet por
tráfego discado, via acessos ou plataformas de dife-
rentes tecnologias como acesso fixo sem fio (WLL)
ou sistema cecular.
Não devem ser também desconsiderados os dife-
rentes acessos de faixa larga, tipo xDSL ou 2,5G (sis-
temas móveis), que possibilitam o uso por tempo ili-
mitado (always on).�
(ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A.)

Quanto à exclusão de alguma premissa:
Sem comentários.

Quanto à adequação das premissas:
Sem comentários

Quanto à adição de alguma nova premissa:
Sem comentários.

Quanto à exclusão de alguma premissa:
Sem comentários.

Quanto à adequação das premissas:
Sem comentários.

Quanto à adição de alguma nova premissa:
�Tendo em vista a possibilidade de acesso à Internet
via Wireless Application Protocol (WAP), deveriam ser
incluídas premissas específicas para os serviços mó-
veis, SMC, SMP e SME.� (TOZZINI)

Quanto à exclusão de alguma premissa:
Sem comentários.

Provedores de
Conteúdo

6.1 - As premissas para o
acesso aos serviços Internet
propostas neste documen-
to estão adequadas? Algu-
ma premissa adicional
deve ser considerada? Al-
guma premissa deve ser
descartada? Indústria de

Telecomunicações

Indústria de
Informática

Escritórios de
Advocacia e
Consultorias
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Quanto à adequação
das alternativas às premissas:
�As alternativas regulatórias atendem às premisssas
apresentadas no item 4.2;� (Zudgard Paes Coelho)

�As premissas apresentadas são atendidas pelas al-
ternativas regulatórias.�
(Alan Soares Viana, Emanoel Silvestre Oliveira e Sil-
va, José Fernandes Souza Filho, Liana de Souza Mar-
tins Vale, Lívia Raquel de Macedo Reis)

�A preservação do modelo atual de acesso à Internet
prejudicaria o usuário, à medida que ele não atende
as necessidades descritas nas premissas.�
(Paulo José Noga)

�Sim. No que discrimina o item 4.2, há uma inteira
relação entre as alternativas apresentadas e as pre-
missas. Tendo, com isso, uma singularidade entre os
itens abordados e os apresentados.�
(Francisco Willamy, Marivaldo Batista, Fernando Soa-
res, Marcos Aurélio e José Antônio Rodrigo)

�Sim as alternativas atendem às premissas...�
(David Pereira Cardoso, Frank Pessoa Avelino, Natan
Franklin, Osmar Mendes Leal Silva e Rômulo da Silva
Araújo)

Quanto à convivência das alternativas:
�Essas alternativas podem conviver mutuamente e,
em vez de exclusivas, são complementares , ofere-
cendo ao usuário a liberdade de escolha do servi-
ço de conexão à Internet. A preservação da situa-
ção atual pode também se efetuar, cabendo à Ana-
tel a regulamentação dos serviços previstos nas al-
ternativas regulatórias apresentadas em 5.2 e 5.3.
Através desses novos serviços à disposição do usu-
ário, é previsível uma competição entre as empre-
sas quanto ao custo e à qualidade dos serviços pres-
tados.�
(Alan Soares Viana, Emanoel Silvestre Oliveira e Sil-
va, José Fernandes Souza Filho, Liana de Souza Mar-
tins Vale, Lívia Raquel de Macedo Reis)

Pessoa Física6.2 - As alternativas regu-
latórias abordadas neste
documento atendem às
premissas apresentadas
no item 4.2? As alternati-
vas abordadas podem con-
viver ou são mutuamente
excludentes? Há alguma
outra alternativa que deva
ser avaliada?
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�As alternativas regulatórias expostas no item citado
podem,  sim, conviver e não há necessidade de ava-
liação de outra alternativa, pois os itens tratam de
assuntos importantíssimos, como a preservação dos
direitos dos usuários e desenvolvimento e expansão
dos serviços de telecomunicações.�
(Maria Custódia, Jaylson Leonardo, Rafael Carvalho,
Milton Júnior e Belmiro)

�Quanto ao convívio ou a excludência, alguns itens
apresentam uma certa contradição, o que os tornam
excludentes entre si, mas isso não que dizer que es-
tes itens não são interessantes e/ou obrigatórios, e/
ou facultativos.
No que se refere a alguma alternativa regulatória a
ser avaliada, diria, de momento, que não há. Mas
talvez um estudo mais profundo ou um estudo de
mercado, podemos tirar conclusões mais coerentes.�
(Francisco Willamy, Marivaldo Batista, Fernando So-
ares, Marcos Aurélio e José Antônio Rodrigo)

�Acho que o modelo atual deve ser mantido, como
opção junto as outras duas, pois para um usuário
eventual da Internet, talvez não seja compensador
pagar um valor �x�, por mês, que talvez seja supe-
rior ao seu gasto atual com o acesso à Internet (es-
pecíficamente o valor da conta telefônica).�
(Marcelo Rinolfi)

�As alternativas abordadas devem conviver. Modelo atu-
al; convivendo com Modelos 0|00 e/ou IP DIRETO.�
(José Fenelon Bôavista Pedra Júnior; Ricardo Go-
mes de Paiva de Faria; Márcia Maria Lança; Santu-
za Dias Pena Mesquita; Omar Aldo Massa; Mag-
ner Martins; Jorge Fernandes da Cunha; Vannucci
Risomar dos Santos; Sandro Moreno Nunes; Mar-
celo Cid Garcia Sales; Henry Alphonse Hougaz;
Sérgio de Souza; Antônio Carlos Pimenta; Antonio
Otavio Espindola; Thiago Rodrigues de Sá; Marco
Antonio de Bulhões Gomes; Dary de Oliveira Ilha;
Alfredo Brizolla Junior; Vilma Elizabeth Palmeira;
Marcelo de Faria e Sousa Peralta; Waldemar Picco-
lo Junior; Nélio de Oliveira; Jorge Paulete Vanrell;

Pessoa Física6.2 - As alternativas regu-
latórias abordadas neste
documento atendem às
premissas apresentadas
no item 4.2? As alternati-
vas abordadas podem con-
viver ou são mutuamente
excludentes? Há alguma
outra alternativa que deva
ser avaliada?
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Antonio Pizzol dos Santos; Ricardo Gomes de Paiva
de Faria; Mauro Alfredo de Souza; Ricardo Danilo
Brüggemann; Severo Romão de Melo Sales; Maria
Cecilia Raponi; Flávio Barbosa Afonso; Vitorino Ce-
sar Ribeiro Moraes)

�As alternativas atuais devem conviver. Modelo atual
convivendo com modelos 0/00 e/ou IP direto.�
(Sérgio de Souza)

� Modelo atual; convivendo com Modelos 0|00 e/
ou IP DIRETO.� (Tânia Maria Siviero Milan)

�As alternativas abordadas devem conviver. Modelo
atual; convivendo com Modelos�
(Tania Maria de Oliveira)

�Convivência deste com o modelo atual e/ou com o
modelo IP DIRETO�

� Convivência deste com o modelo atual e/ou com o
modelo 0i00.� (Roberto Webler)

�Acredito que deve ser considerada a oferta de to-
das as alternativas listadas simultaneamente, de ma-
neira não excludente.�
(Ricardo Fabrício Costa Rodriguez Lina)

�Podem conviver.� (Silvio Tadeu Corrêa dos Santos)

�A princípio, as alternativas regulatórias terão que
conviver, visando atender à �liberdade de escolha�,
prevista nas premissas, bem como preservando-se
todos os envolvidos com o acesso à Internet de mu-
danças  bruscas.
Penso que a convivência não será difícil, dado que as
três formas propostas atenderão usuários com dife-
rentes hábitos, interesses, capacidade econômica,
localização geográfica, etc...�
(Carlos Alberto Vidal Capocchi)

Quanto à avaliação de outra alternativa:
Sem comentários.

Pessoa Física6.2 - As alternativas regu-
latórias abordadas neste
documento atendem às
premissas apresentadas
no item 4.2? As alternati-
vas abordadas podem con-
viver ou são mutuamente
excludentes? Há alguma
outra alternativa que deva
ser avaliada?
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Sem comentários.

Quanto à adequação
das alternativas às premissas:
�Entendemos que além do atendimento às premis-
sas regulatórias abordadas no documento, as alter-
nativas propostas devem atender aos requisitos de
mercado e seus agentes;�  (Telefônica)

Quanto à convivência das alternativas:
�É recomendável que se permita que elas coexis-
tam para que os usuários tenham liberdade de es-
colha e que o próprio mercado identifique, dentre
os modelos auto-sustentáveis, os mais adequados;�
(Telemar)

�A manutenção do modelo atual dificulta a adoção
dos modelos 0i00 e IP Direto. Portanto, sugerimos
que este modelo deva ser substituído pelas demais
alternativas.� (Brasil Telecom)

�Acreditamos que a Anatel deva fazer uma avalia-
ção do impacto das receitas provenientes deste ser-
viço para as Prestadoras do STFC no regime públi-
co, para ter certeza que o item 4.2 sub-item �C�
será atendido.�  (Sercomtel)

�Sim, ver novo item sugerido 5.4, comentado no item 5�
(CTBC)

Quanto à avaliação de outra alternativa:
�Devem existir alternativas de planos de acesso
em cada modelo que contemplem a diferença
de perfil entre os usuários e que possuam carac-
terísticas que atendam às necessidades específi-
cas dos diferentes grupos de usuários. A oferta
exclusiva de um modelo de tarifa flat, por exem-
plo, beneficiaria o usuário assíduo mas prejudi-
caria o usuário ocasional, pois a tarifa necessária
para viabilizar o atendimento do usuário assíduo
seria mais elevada do que o valor que o usuário
ocasional pagaria se fosse cobrado pela intensi-

6.2 - As alternativas regu-
latórias abordadas neste
documento atendem às
premissas apresentadas no
item 4.2? As alternativas
abordadas podem conviver
ou são mutuamente exclu-
dentes? Há alguma outra
alternativa que deva ser
avaliada?

Comitê Gestor
da Internet

Concessionárias
STFC Local
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dade de seu uso. Isto seria equivalente à implan-
tação de impostos regressivos.�  (Telemar)

�Uma outra sugestão de modelo, que poderíamos
chamar de Modelo 4, seria aproveitar o modelo atu-
almente existente com as redes SCM e provedores
Internet, onde neste modelo o usuário final remune-
raria o prestador do STFC pelo uso de sua rede e o
provedor internet remuneraria o prestador SCM. No
caso de necessidade do uso de redes interurbanas
para encaminhamento do tráfego do acesso local ao
seu PoP o prestador SCM arcaria com este custo.�
(Telefônica)

Quanto à adequação
das alternativas às premissas:
Modelo atual e Modelo 0i00
�A princípio, as alternativas �modelo atual� e �mode-
lo 0i00� podem vir a atender às premissas mencio-
nadas. Entretanto, é preciso que haja um maior de-
talhamento das características específicas de cada um
dos modelos sugeridos, de modo que se possa avali-
ar com maior precisão sua efetiva viabilidade.�
(Embratel)

Modelo IP Direto
Sem comentários

Quanto à convivência das alternativas:
�...acreditamos que não só pode, como deve haver
a possibilidade de os dois primeiros modelos � o atual
e o 0i00 � conviverem em harmonia. A concomi-
tância desses dois regimes deve levar, a partir da
diversidade de oferta aos usuários, a preços de pú-
blico e tarifas de interconexão mais baixas, benefici-
ando os usuários de forma geral, especialmente
aqueles que pagam mais pelo acesso.�  (Embratel)

Quanto à avaliação de outra alternativa:
Sem comentários.

6.2 - As alternativas regu-
latórias abordadas neste
documento atendem às
premissas apresentadas
no item 4.2? As alternati-
vas abordadas podem con-
viver ou são mutuamente
excludentes? Há alguma
outra alternativa que deva
ser avaliada?

Concessionárias
STFC Local

Concessionárias
STFC LDN/LDI
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Quanto à adequação
das alternativas às premissas:
Modelo atual
Sem comentários

Modelo Oi00 e IP Direto
Sem comentários

Quanto à convivência das alternativas:
�No caso de implantação de novos modelos, embo-
ra dispensáveis, estes devem necessariamente con-
viver com o já utilizado � portanto, os modelos po-
dem e devem coexistir, caso sejam estabelecidos.
Cabe à Agência averiguar, após os levantamentos
apresentados por todos os grupos envolvidos na pres-
tação de acesso à Internet, se a aplicação de novos
modelos não representa um ônus excessivo aos in-
vestidores, inviabilizando não só a prestação deste
serviço, mas também a dos serviços essenciais, como
telefonia.� (GVT)

Quanto à avaliação de outra alternativa:
�Conforme resta demonstrado nas considerações
apresentadas a esta Consulta, o modelo atual de
acesso à Internet é perfeitamente adequado para
atender os objetivos da Anatel � previsibilidade e
disponibilidade � em curtíssimo prazo, desde que
sejam implementadas algumas soluções, tais como
a adoção de planos de tarifa flat, com pacote de
minutos limitado (PABI) e outras.�  (GVT)

Quanto à adequação
das alternativas às premissas:
Modelo atual e Modelo Oi00
�Quanto aos  modelos 0i00 e IP Direto os considera
adequados às premissas apresentadas.� (Intelig)

Quanto à convivência das alternativas:
�Quanto à convivência dos modelos, e exposta a ne-
cessidade de ser afastado o �modelo IP direto�, acre-
ditamos que não só pode, como deve haver a possi-
bilidade de os dois primeiros modelos � o atual e o
0i00 � conviverem em harmonia. A concomitância

6.2 - As alternativas regu-
latórias abordadas neste
documento atendem às
premissas apresentadas no
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desses dois regimes deve levar, a partir da diversida-
de de oferta aos usuários, a preços de público e tari-
fas de interconexão mais baixas, beneficiando os usu-
ários de forma geral, especialmente aqueles que
pagam mais pelo acesso.� (Intelig)

Quanto à avaliação de outra alternativa:
Sem comentários.

Quanto à adequação
das alternativas às premissas:
Modelo atual, Modelo Oi00 e IP Direto
Sem comentários.

Quanto à convivência das alternativas:
Sem comentários.

Quanto à avaliação de outra alternativa:
Sem comentários.

Quanto à adequação
das alternativas às premissas:
Modelo atual
�Acreditamos que as premissas estão sendo atingi-
das pelos modelos apresentados e podem resolver
em grande parte os problemas analisados�,
(Directnet Prestação de Serviços Ltda.)

IP Direto
�Não me pareceu claro o papel das SCM´s, uma vez
que elas certamente irão contribuir para que se evite
as intervenções explicitadas no item 4.2 e no item 4
em geral. Fora isto, o item 4.2 me parece correto e
adequado para o papel da Agência.� (Rede Pegasus)

�Existe somente um acréscimo a se considerar quanto
a 3ª. proposta, para que, além da interconexão en-
tre a prestadora de Serviço de Comunicação Multi-
mídia e a concessionária de Serviço Telefônico Fixo
Comutado, de horas contratadas, fossem estipulado
a conexão por volume e também a possibilidade de
umbundling neste processo.�
(Directnet Prestação de Serviços Ltda.)

6.2 - As alternativas regu-
latórias abordadas neste
documento atendem às
premissas apresentadas
no item 4.2? As alternati-
vas abordadas podem con-
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Quanto à convivência das alternativas:
�...devem conviver mutuamente, pois não haveria
melhor decisão que o processo natural de competi-
ção entre elas para saber qual delas seria melhor
aceita através do tempo. �
(Directnet Prestação de Serviços Ltda.)

Quanto à avaliação de outra alternativa:
Sem comentários.

Quanto à convivência das alternativas:
�...verificaremos que o plano 0i00 coexistirá com o
plano IP DIRETO, além de serem complementares.�
(Abranet)

Quanto à avaliação de outra alternativa:
�Somando-se aos modelos propostos nesta consul-
ta, gostaríamos de acrescentar que, para obtenção
das metas de universalização, inclusão digital e au-
mento da capilaridade das redes STFC para acessos
à Internet, seria muito oportuno lembrar-se da dis-
ponibilidade e aplicabilidade do FUST. Este valioso
recurso poderia ser utilizado para o subsídio a pro-
gramas de incentivo ao uso de Internet, financiamen-
to de ISPs e/ou operadoras de Telecomunicações que
pretendam se estabelecer e atender a usuários de
Internet que se utilizem de redes do STFC em áreas
remotas, ainda não atendidas pela presença local
de provedores de serviços Internet.� (ABRANET)

Quanto à adequação
das alternativas às premissas:
Modelo atual, Modelo 0i00
e Modelo IP Direto.
Sem comentários.

Quanto à convivência das alternativas:
�Os modelos propostos podem conviver entre si. Es-
pecialmente a manutenção do modelo atual com a
proposta do 0i00,� (Internet Sul)

Quanto à avaliação de outra alternativa:
�Ao invés de um modelo geográfico global puro e

6.2 - As alternativas regu-
latórias abordadas neste
documento atendem às
premissas apresentadas no
item 4.2? As alternativas
abordadas podem conviver
ou são mutuamente exclu-
dentes? Há alguma outra
alternativa que deva ser
avaliada?

Autorizadas
SCM

ABRANET

Outras
Associações

de Provedores
de Conexão



CONTRIBUIÇÃO DA SOCIEDADE À CONSULTA PÚBLICA Nº 372CONTRIBUIÇÃO DA SOCIEDADE À CONSULTA PÚBLICA Nº 372

PERGUNTA SEGMENTO CONTRIBUIÇÃO *

* Transcrição do texto apresentado à Consulta Pública
72

simples, que poderia ocasionar concentração e con-
gestionamento, deve ser adotado um modelo com
descontos progressivos para o usuário quão maior for
a simplicidade do tráfego ocasionado, ou seja, have-
rá uma tarifa mensal fixa para as conexões discadas,
considerando neste valor a utilização máxima da rede.
Entretanto, quanto mais o próximo for o provedor
escolhido e conseqüentemente, menor o número de
�saltos� na rede, haverá descontos percentuais na
tarifa fixa estabelecida, proporcionais à proximidade
entre o usuário e o provedor. O usuário terá a liber-
dade de ligar para provedores mais distantes, mas
perderá os descontos na tarifa proporcionalmente à
quantidade de �saltos� efetuados.
Considerar-se-á como �salto� cada ponto geografica-
mente atendido por um provedor de acesso e intenci-
onalmente descartado pelo usuário, ou seja, caso o
provedor disponível mais próximo fique a 300 km de
distância, será considerado apenas 1salto;� (Abraafi)

Quanto à adequação
das alternativas às premissas:
Modelo atual

�Conceitualmente, as alternativas abordadas no do-
cumento atendem às premissas apresentadas, des-
de que observados os comentários constantes do pre-
sente texto.
Com relação ao modelo atual, entendemos que sua
manutenção ou supressão gradativa depende do tra-
tamento que venha a ser dado às tarifas de intercone-
xão (exclusivamente no tráfego destinado a provedo-
res de acesso à Internet). Caso essas tarifas  sejam
eliminadas ou fixadas independentemente do tempo
de uso (com a adoção de um modelo específico - por
exemplo, uma tarifa também fixa estabelecida pela
ANATEL) o modelo atual pode continuar a existir.
Caso contrário, mantidas as atuais regras de remu-
neração de interconexão para o tráfego Internet, en-
tendemos que: (a) a ANATEL deve zelar pelo cum-
primento do princípio da Isonomia pelas Operadoras
de STFC que tenderão a  favorecer seus provedores
de SVA em detrimento dos demais; e (b) o modelo
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atual deve ser suprimido gradativamente e no me-
nor tempo possível, não superior a 6 meses, possibi-
litando assim a migração para um dos outros dois
modelos propostos � a escolha não deveria ser im-
posta nem aos usuários nem ao provedor de SVA, os
quais teriam a opção de selecionar o modelo mais
conveniente, em função de disponibilidade, qualida-
de e custos. Ainda nesse sentido, chamamos a  aten-
ção para nossos comentários à pergunta 6.9.� (UOL)

Quanto à convivência das alternativas:
�Os modelos 0i00 e IP Direto podem e devem con-
viver, vez que são complementares � (UOL)

�Acreditamos que os modelos 0i00 e IP Direto po-
dem conviver. Reiteramos e enfatizamos nossa posi-
ção de que os modelos 5.1 e 5.2 devem ser combi-
nados de sorte que os usuários finais sempre utili-
zem o número 0i00 para acessar a Internet.�  (AOL)

Entendemos que todas as alternativas apresentadas
podem conviver simultaneamente.  (TERRA)

Quanto à avaliação de outra alternativa:
Sem comentários.

Quanto à adequação
das alternativas às premissas:
Sem comentários

Quanto à convivência das alternativas:
�...os demais modelos cogitados (0i00 e IP Direto) de-
vem constituir alternativas adicionais aos usuários, que
poderão comparar as suas características e optar pelo
modelo que melhor atenda às suas demandas.� (iBest)

�As alternativas (i) e (iii) abordadas podem conviver,
destacando-se que (i) a primeira - modelo atual �
deve ser mantida, conforme sugerido e justificado
nas contribuições ao item 4.2 da CP; e (ii) no que
respeita ao modelo IP direto, sua existência deve ter
como pressuposto as contribuições acima quanto à
regulamentação tarifária e quanto à possibilidade  de
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participação de prestadoras de outros serviços de te-
lecomunicações, além do SCM.� (IG)

Quanto à avaliação de outra alternativa:
�Nossa proposta é no sentido de incluir alternativa
regulatória que reúna características similares ao Flat
Rate Internet Access Call Origination (FRIACO), bem
sucedido modelo britânico, estabelecendo tarifa má-
xima de originação do tráfego cobrada pelas presta-
doras do STFC, tanto na central de comutação, como
nas centrais tandem.� (IG)

Quanto à adequação
das alternativas às premissas:
Modelo atual , Modelo 0i00
e Modelo IP Direto

�a resposta à primeira pergunta desta questão é �não�
(The Club)

Quanto à convivência das alternativas:
�Entendemos que as alternativas podem e devem
conviver entre si, não sendo excludentes.�
(JOP Comunicação Virtual Ltda - VIAVALE Internet)

�A possibilidade de convivência entre os três modelos
apresentados, mesmo que fosse viável, é ilógica pois
contraria frontalmente o bom-senso de estabelecer-
se um padrão único de regulamentação.�
(The Club; Metropolitans Informática Ltda)

�As alternativas 5.1 � modelo atual e  5.2 � modelo
0i00 podem conviver� (Flynet Informatica Ltda)

�A primeira pode conviver com a segunda e a tercei-
ra, porém essas ou uma ou outra e eu opto não pela
terceira mas por melhorá-la ainda e esclarecê-la
melhor em outra consulta pública.�
(Acessoline Soluções de Informática Ltda Me)

Quanto à avaliação de outra alternativa:
�Por que não se estuda criar cidades-pólos para o
recebimento de chamada das cidades circunvizinhas
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que não tenham provedor local, melhorando com
isso o atendimento e a proximidade entre provedor
e cliente? Por que não baixam preços e se criam
linhas de financiamento para provedores com boas
facilidades para implantação de provedores em ci-
dades não atendidas localmente? Vamos gerar em-
pregos e dar luz à iniciativa privada nacional. As te-
les, concedendo descontos nos links, não cobrando
mais pela porta de acesso terão com certeza au-
mento no uso das linhas telefonicas STFC que é o
serviço que lhes interessa com mais usuários usan-
do em mais cidades atendidas pelos provedores�
(Acessoline Soluçoes de Informatica Ltda Me)

Quanto à adequação
das alternativas às premissas:
Modelo atual, Modelo 0i00
e Modelo IP Direto
�Sim, visto que aumentam a diversidade e número
de opções a usuários e provedores e estimulam a
competição.� (Agência Estado)

Quanto à convivência das alternativas:
�As alternativas podem e, em tese, deveriam conviver.�
(Agência Estado)

Quanto à avaliação de outra alternativa:
Sem comentários.

Quanto à adequação
das alternativas às premissas:
Modelo atual, Modelo 0i00
e Modelo IP Direto
�As alternativas regulatórias abordadas atendem às
premissas apresentadas no ítem 4.2.)�
(ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A.)

Quanto à convivência das alternativas:
�Sim, as alternativas podem conviver.�
(ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A.)

Quanto à avaliação de outra alternativa:
�Acreditamos que a melhor sugestão seria de uma
derivação da Opção 2:

6.2 - As alternativas regu-
latórias abordadas neste
documento atendem às
premissas apresentadas
no item 4.2? As alternati-
vas abordadas podem con-
viver ou são mutuamente
excludentes? Há alguma
outra alternativa que deva
ser avaliada?

Provedores
de Conteúdo

Pequenos/
Médios

Provedores
de Conexão

Indústria de
Telecomunicações



CONTRIBUIÇÃO DA SOCIEDADE À CONSULTA PÚBLICA Nº 372CONTRIBUIÇÃO DA SOCIEDADE À CONSULTA PÚBLICA Nº 372

PERGUNTA SEGMENTO CONTRIBUIÇÃO *

* Transcrição do texto apresentado à Consulta Pública
76

2) O modelo para uso de código não geográfico,
denominado 0i00, por prever o acesso à Internet por
meio de chamada utilizando um sistema, por exem-
plo o 0800, 0500 ou 0300;

DERIVAÇÃO PROPOSTA BÁSICA:
1 - Criar nas capitais um Centro 0800 de Provedores
Internet atendidos pelo serviço 0800, que, a exem-
plo do serviço DDD, não teria tarifação / pulso na
central telefônica de origem;
2 - Os provedores estabeleceriam um contrato de
parceria para acesso ao serviço 0800 e COBRAN-
ÇA EM CONTA TELEFÔNICA com as empresas
operadoras de telefonia fixa e celular;
3 - Os provedores só poderiam atender como servi-
ço 0800 neste Centro de Provedores Internet, todos
com o mesmo encaminhamento para este Centro
de Provedores Internet e diferenciados pela seu es-
pecifico código 0800-xxxxxx;
4 - Seria adotado um novo tipo de identificação do e-
mail sendo imprescindível a utilização do número do
telefone do usuário, como adotado  por exemplo no
BRT14 (www.brt14.com) - que seria do tipo
613404050@brt14.com.
5 - Os provedores deste serviço 0800 teriam que
conquistar os seus usuários indiretamente, sem qual-
quer vinculo contratual direto, e sim pela qualidade,
vantagens, tecnologia e preço;
6 - Os usuários não tendo vinculo contratual direto
com nenhum dos provedores poderia variar, por aces-
so à Internet ao provedor que melhor oferecesse este
determinado serviço;
7 - Os equipamentos de todos os provedores 0800
teriam que estar habilitados ao serviço de Identifica-
ção de Chamada (BINA);
8 - Estando os equipamentos de todos os provedores
0800 habilitados ao serviço de Identificação de Cha-
mada (BINA) e sendo todas as chamadas de acesso
ao 0800 identificadas, se estabeleceria o vinculo LE-
GITIMO e de TOTAL SEGURANÇA entre o telefone
de origem do usuário (613404050) e os dados de
identificação do computador utilizado (Usuário / User
Name / Password);
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9 - A partir da primeira utilização de cada provedor,
este usuário estaria sendo automaticamente cadas-
trado por provedor e a partir do segundo acesso por
provedor, já poderia ser verificado se permanecia a
relação cadastrada (telefone de origem do usuário
(613404050), Usuário / User Name / Password);
10 - Estes acessos ao serviço 0800 de cada prove-
dor seria cobrada por uma tarifa flat (única) mensal,
ou uma tarifa por acesso, ou uma tarifa por tempo
de uso definido pelo próprio provedor;
11 - Ao final do mês cada provedor emite as lista-
gens de cobrança que serão repassadas para as res-
pectivas operadoras;
12 - As respectivas operadoras efetivam as cobran-
ças nas contas telefônicas e repassam os valores de-
vidos aos respectivos provedores.�
(LUNE Projetos Especiais em Telecomunicações Com.
Ind. Ltda)

Quanto à adequação
das alternativas às premissas:
Modelo atual , Modelo 0i00
e Modelo IP Direto
Sem comentários.

Quanto à convivência das alternativas:
�As alternativas abordadas devem conviver. Modelo atu-
al; convivendo com Modelos 0|00 e/ou IP DIRETO.�
(Logos Informática)

Quanto à avaliação de outra alternativa:
Sem comentários.

Quanto à adequação
das alternativas às premissas:
Modelo atual , Modelo 0i00
e Modelo IP Direto
Sem comentários.

Quanto à convivência das alternativas:
Sem comentários.

Quanto à avaliação de outra alternativa:
Sem comentários.

6.2 - As alternativas regu-
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�O certo seria que os número dos provedores de aces-
so fossem registrados como provedores(número este
sendo somente para acesso à internet), sendo, as-
sim, tendo uma taxa única de acesso ou um impulso
diferenciado (mais barato)...� (Flavio B. Giro)

�É necessário estabelecer exigências para níveis mí-
nimos  de qualidade e segurança de conexão à Inter-
net;� (Zudgard Paes Coelho)

�Quanto à parte que cabe à Anatel, devem ser exigi-
dos níveis mínimos de qualidade das operadoras de
telecomunicações. As operadoras devem ser PROI-
BIDAS de prover qualquer conexão entre usuários e
provedores que utilizem mais de uma CONVERSÃO
ANALÓGICA-DIGITAL. As interligações entre cen-
trais telefônicas entre os provedores e o cliente não
podem ser feitas com a utilização de MULTIPLEX
ESTATÍSTICO.� (Vagner Gonçalves Leitão)

� Concordo com essas exigências e acho que a qua-
lidade mínima da conexão já deveria ser cobrada dos
provedores.� (Marcelo Rinolfi)

� Cadastrar os provedores existentes na ANATEL,
outorgando os mesmos dentro das condições de qua-
lidade mínimas estabelecidas e posteriormente per-
mitir que estes provedores atuem nos municípios lo-
cais e nos municipios próximos de suas localidades
geográficas que não disponham de provedor próprio
constituido em junta comercial como empresa no
respectivo municipio, que neste caso teria prioridade
em atender à respectiva região geográfica. �
(Jorge Ferreira da Silva Neto)

�Sim, há a necessidade de exigir dos provedores de
conexão o cumprimento de metas de qualidade a
serem estipuladas posteriormente, notadamente no
tocante à velocidade da conexão estabelecida, tem-
po de conexão sem queda devido a problemas no
provedor e, principalmente, no estabelecimento de
uma relação entre o número de assinantes por linhas
disponíveis para conexão, pois neste aspecto atual-

6.3 - É necessário estabe-
lecer exigências para os
provedores de conexão se
utilizem das condições de
prestação de serviços de
telecomunicações propos-
tas neste documento (por
exemplo, exigir níveis míni-
mos de qualidade e segu-
rança de conexão à Inter-
net, registro ou credencia-
mento junto aos órgãos de
gestão da Internet)?
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mente os provedores estão com uma relação muito
alta, ocasionando congestionamento nos horários de
maior utilização e lentidão dos seus servidores nes-
tes horários, devido estarem com a capacidade  de
processamento no limite.�
(Alan Soares Viana, Emanoel Silvestre Oliveira e Sil-
va, José Fernandes Souza Filho, Liana de Souza Mar-
tins Vale, Lívia Raquel de Macedo Reis)

�Sim, é necessário que haja um cumprimento de
certas exigências para que os usuários dos serviços
de telecomunicações  Internet possam se sentir mais
seguros em suas conexões, pois segurança é uma
das grandes preocupações de todo usuário, já que
atualmente o número de pessoas (hackers) que vio-
lam grande rede é muito elevado.�
(Maria Custódia, Jaylson Leonardo, Rafael Carvalho,
Milton Júnior e Belmiro)

�Sim. O usuário deve ter um mínimo de qualidade
dos serviços prestados a ele. E deve ter garantido
esse direito pela empresa regulatória (ANATEL).
Pois, de outra forma pode haver abuso por parte dos
provedores.�
(David Pereira Cardoso, Frank Pessoa Avelino, Na-
tan Franklin, Osmar Mendes Leal Silva e Rômulo da
Silva Araújo)

�Sim, é necessário.Todos as condições citadas aci-
ma são inerentes aos direitos do consumidor. Este
terá garantido pelo provedor de sua escolha um ní-
vel de qualidade em padrões aceitáveis e total segu-
rança das informações que por ventura o usuário
venha a receber ou enviar.�
(André Freitas, Diogo Fontão e Hermes Manoel)

�Sim. Para garantir a segurança dos dados trans-
mitidos, facilitar a fiscalização dos serviços presta-
dos e facilitar a comunicação entre o usuário e o
provedor.�
(Francisco Willamy, Marivaldo Batista, Fernando So-
ares, Marcos Aurélio e José Antônio Rodrigo)

6.3 - É necessário estabe-
lecer exigências para os
provedores de conexão se
utilizem das condições de
prestação de serviços de
telecomunicações propos-
tas neste documento (por
exemplo, exigir níveis míni-
mos de qualidade e segu-
rança de conexão à Inter-
net, registro ou credencia-
mento junto aos órgãos de
gestão da Internet)?

Pessoa Física
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�Sim. Exigir segurança no tratamento das informa-
ções relativas ao usuário (como seus emails e se-
gurança de navegação)  e qualidade (evitar linhas
ocupadas, quedas de conexão, baixa velocidade).
Exigir que os provedores criem mecanismos que
evitem a propagação de worms, e a cada 6 meses
fazer auditorias para verificação de tais normas.
Estas exigências, no entanto, não podem implicar
diretamente no aumento do custo do serviço de
conexão à Internet.�
(Jônathas Diógenes Castello Branco)

�Os provedores devem ter uma conexão com quali-
dade e velocidade de transmissão adequada com o
número de usuários. A segurança do usuário deve-
ria ser mais intensa.�
(Paulo José Noga)

�A adoção do código não-geográfico estimula ain-
da mais a competição entre os provedores. Assim,
a uma insatisfação dos usuários com algum aspec-
to referente de um dado serviço (qualidade, veloci-
dade, tarifa, suporte técnico, confiança, etc... ), os
usuários tenderão a se transferir para outro. Por sua
vez, os provedores sempre desejarão manter seus
clientes e a aumentar o número deles, zelando pe-
los seus serviços. Assim, o mercado tem condições
de se auto-gerir.
Registro ou credenciamento não representariam
custos? Esses recursos não poderiam ser melhor
aproveitados pelos próprios serviços ? Pagar por mais
esses serviços não seriam empecilhos para o surgi-
mento e manutenção de provedores pequenos (que
poderiam até atuar em pequenas localidades) ?Já
não bastariam os registros normais para a simples
qualificação como provedor de serviço de acesso ?
Com relação à segurança, pode ser estabelecido que
ela deva estar presente nos sistemas e que, se ultra-
passada, ações de identificação e restauração se-
jam imediatas.
Uma outra exigência diz respeito aos procedimentos
necessários quando do fim dos serviços de algum
provedor. Assim, para que os usuários, que confia-

6.3 - É necessário estabe-
lecer exigências para os
provedores de conexão se
utilizem das condições de
prestação de serviços de
telecomunicações propos-
tas neste documento (por
exemplo, exigir níveis míni-
mos de qualidade e segu-
rança de conexão à Inter-
net, registro ou credencia-
mento junto aos órgãos de
gestão da Internet)?
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ram nos seus serviços, sejam minimamente prejudi-
cados, deveriam ser estabelecidos:
- comunicação do fim dos serviços com uma deter-
minada antecedência;
- redirecionamento dos e-mails por um determina-
do tempo para um outro serviço;
- indicação por parte do provedor de outros serviços
de acesso.�
(Carlos Alberto Vidal Capocchi)

�Sim, segurança na Internet é a palavra chave.�
(Alexsandro Lourenço da Silva)

�Sim.� (Ricardo Fabrício Costa Rodriguez Lina; Silvio
Tadeu Corrêa dos Santos; Jorge Gomes C. Leite;
Maclei dos Santos Tozzato)

�Com certeza!� (Roberto Webler)

�Extremamente necessárias e claramente regula-
mentadas pelo Código de Defesa do Consumidor�
(Luis Sérgio Ferreira)

�Sem dúvidas, é muito necessário.�
(Renato Pereira Gomes)

�Há a necessidade de um controle efetivo e FRE-
QÜENTE, e não somente no ato da autorização para
operação dos serviços�
(Valmir Marques dos Santos Filho)

�Sim, é necessário o estabelecimento de tais exigên-
cias.� (Rodrigo Peres Paiva Lacerda)

�Poderia ser cobrado do internauta uma taxa men-
sal para que o mesmo utilizasse livremente a inter-
net 0800 a qualquer hora do dia, sendo, para isso,
necessário um cadastramento e um comprometi-
mento com o serviço.� (Irlan Ramalho)

�A exigência básica deve ser sobre o SLA das opera-
doras do STFC e das demais (CATV, operadoras de
serv. via satélite, etc.) exigência de níveis mínimos de

6.3 - É necessário estabe-
lecer exigências para os
provedores de conexão se
utilizem das condições de
prestação de serviços de
telecomunicações propos-
tas neste documento (por
exemplo, exigir níveis míni-
mos de qualidade e segu-
rança de conexão à Inter-
net, registro ou credencia-
mento junto aos órgãos de
gestão da Internet)?
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qualidade e segurança de conexão à Internet.�
(Plinio de Aguiar Junior)

�Não.�  (Emerson Luis de Santa Helena)

Sem comentários.

�É necessário estabelecer exigências para que os pro-
vedores de conexão se utilizem das condições de pres-
tação de serviços de telecomunicações propostas
neste documento (por exemplo, exigir níveis mínimos
de qualidade e segurança de conexão à Internet, re-
gistro ou credenciamento junto aos órgãos de gestão
da Internet)?
Resposta: Sim pois somente assim conseguiremos
manter o serviço em níveis adequados e permitir uma
competição sadia.� (Sercomtel)

�Sim� (CTBC Telecom)

�Entendemos que a ANATEL deva limitar-se a regu-
lar os serviços de telecomunicações, deixando que
as questões relativas aos Provedores de Serviços Adi-
cionados sejam ajustadas entre aos agentes.�
(Telefônica)

�Devem ser exigidas condições de qualidade às
prestadoras SCMs para se garantir um desempe-
nho mínimo necessário e para evitar a deterioração
da rede telefônica e do serviço prestado. Caso con-
trário, a qualidade do sistema como um todo ficará
comprometida.
Um aspecto importante a ser considerado é que a
operadora do STFC originadora da chamada pode
ter sua imagem prejudicada quando um usuário não
consegue obter uma conexão estável e de boa quali-
dade para acessar a Internet, mesmo que o proble-
ma se deva ao provedor de Internet, à prestadora
SCM ou à operadora responsável pela terminação
da chamada.� (Telemar)

�Não. A EMBRATEL considera absolutamente des-
necessária.� (Embratel)

6.3 - É necessário estabe-
lecer exigências para os
provedores de conexão se
utilizem das condições de
prestação de serviços de
telecomunicações propos-
tas neste documento (por
exemplo, exigir níveis míni-
mos de qualidade e segu-
rança de conexão à Inter-
net, registro ou credencia-
mento junto aos órgãos de
gestão da Internet)?
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�Para qualquer modelo de acesso, seja o atual ou
novos modelos que possam vir a ser implantados,
devem-se estabelecer exigências de qualidade e se-
gurança de conexão à Internet, bem como registro
junto aos órgãos de gestão da rede.� (GVT)

Sem comentários.

Sem comentários.

�É um item fundamental. O mercado está cheio de
aventureiros e a qualidade de serviço, além da ética,
estão abaixo dos níveis razoáveis.�
(Rede Pegasus)

�Sim, para que os provedores tenham o direito de
utilizarem os serviços de telecomunições, eles deve-
rão também respeitar algumas condições e deveres
de atendimento.�
(Directnet Prestação de Serviços Ltda.)

�Os ISPs já são extremamente vigiados pelos usuá-
rios, devido à feroz e diária concorrência existente
neste exigente mercado. Estão sujeitos ao Código
do Consumidor e existem projetos de lei que tra-
tam das questões da qualidade e segurança.�
(Abranet)

Sem comentários.

� Embora apreciemos a preocupação da Anatel, tais
exigências se fazem necessárias nos termos do mo-
delo descrito no item 5.3 com a �intermediação� de
uma prestadora de SCM. Nesse cenário, entende-
mos que a fiscalização regular por parte da Anatel
das prestadoras de serviços de telecomunicações
assegurará os níveis de qualidade e segurança das
prestadoras do STFC e de SCM.� (AOL)

6.3 - É necessário estabe-
lecer exigências para os
provedores de conexão se
utilizem das condições de
prestação de serviços de
telecomunicações propos-
tas neste documento (por
exemplo, exigir níveis míni-
mos de qualidade e segu-
rança de conexão à Inter-
net, registro ou credencia-
mento junto aos órgãos de
gestão da Internet)?
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�Não é necessário estabelecer exigências uma vez
que os ISPs já são fortemente �regulados� pelos usu-
ários e pelo próprio mercado livre e competitivo. Tais
�pressões� auto-regulamentam o mercado de ISPs.�
(Terra)

�Não é necessário o estabelecimento de exigências
para que os provedores de acesso à Internet se utili-
zem das condições de prestação de serviços de tele-
comunicações, pois entendemos que o mercado de
acesso à Internet possui mecanismos de autocontro-
le próprios e satisfatórios para esta atividade.� (UOL)

�Entendemos que a Anatel não deve regular os ser-
viços prestados pelos provedores de acesso, pelo fato
destes serem serviços de valor adicionado. Isto não
impede, todavia, que a Anatel venha a estabelecer
níveis mínimos de qualidade e segurança para as
operadoras de telecomunicações, como legítimas
fornecedoras da infra-estrutura utilizada pelos prove-
dores para a conexão de seus usuários.� (iBest)

�Os serviços prestados pelos ISPs não devem ser re-
gulados pela ANATEL. Além disso, qualquer obriga-
ção assumida perante seus próprios usuários, quan-
to a indicadores de qualidade de acesso, necessaria-
mente deve estar respaldada em níveis de qualidade
garantidos aos ISPs, pelas prestadoras de serviços de
telecomunicações, em qualquer modelo visando o
acesso via STFC aos serviços de Internet, sem distin-
ção.� (IG)

�Para assegurar os níveis mínimos de qualificação, é
imprescindível que se estabeleçam critérios que nor-
matizem a operação de provedores de acesso e ser-
viço, bem como das empresas de telecomunicação
e quaisquer outras envolvidas no processo.�
(The Club; Metropolitans Informática Ltda)

�A qualidade e padrões de serviço já são exigidos pelo
mercado e pelos usuários. O que deve ser inibido atra-
vés de regulamentação é o fornecimento de serviços
de valor adicionado como os de PROVIMENTO DE

6.3 - É necessário estabe-
lecer exigências para os
provedores de conexão se
utilizem das condições de
prestação de serviços de
telecomunicações propos-
tas neste documento (por
exemplo, exigir níveis míni-
mos de qualidade e segu-
rança de conexão à Inter-
net, registro ou credencia-
mento junto aos órgãos de
gestão da Internet)?
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ACESSO E SERVIÇOS À INTERNET, através de ope-
radoras outorgadas (e/ou suas subsidiárias) para ou-
tros serviços (como STFC, serviços de telefonia mó-
vel, etc).�
(JOP Comunicação Virtual Ltda - VIAVALE Internet)

�Sim é necessário, assim garantirá aos usuários bons
níveis de qualidade de serviços dos provedores. Tam-
bém deverão existir mecanismos para os provedo-
res controlarem e exigirem das companhias telefô-
nicas mais qualidade nos serviços, principalmente nas
linhas telefônicas.� (Flynet Informática Ltda)

�Cada provedor deve se cadastrar junto à um orgão
regulador único e nacional, indicando onde é seu
ponto de presença e quais os serviços presta.�
(Semper Net Informática Ltda)

�Todos os provedores de acesso devem ser registra-
dos junto a Anatel informando: número de linhas,
tipo de equipamento, tamanho e tipo do link e nú-
mero de clientes. Dados que acredito também de-
vam aparecer de forma clara na Home Page de todo
ISP. Motivo: Garantir a qualidade dos ISPs  e o con-
trole do número de provedores e usuários�
(Mauro Tarandach ME)

�Não. Os níveis de qualidade e segurança serão de-
finidos e exigidos pelo mercado e não há sustenta-
ção legal para que a Anatel defina padrões de qua-
lidade e segurança para o que é serviço de valor
adicionado.� (Agência Estado)

�Sim.� (NEC do Brasil S.A.)

�O provimento de conexão à Internet é um serviço
de valor adicionado e, portanto não é um serviço de
telecomunicações, não estando sujeito à regulamen-
tação por parte da Anatel.
Além disso, a flexibilidade nos parâmetros (quali-
dade, segurança, garantia de conformidade, regis-
tro, etc.) de prestação do serviço, possibilitam a seg-

6.3 - É necessário estabe-
lecer exigências para os
provedores de conexão se
utilizem das condições de
prestação de serviços de
telecomunicações propos-
tas neste documento (por
exemplo, exigir níveis míni-
mos de qualidade e segu-
rança de conexão à Inter-
net, registro ou credencia-
mento junto aos órgãos de
gestão da Internet)?
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mentação em função do preço cobrado, cabendo
ao usuário decidir por qual provedor fará acesso à
Internet, em função da relação custo/benefício,
como acontece com muitos outros serviços p.ex,
serviços financeiros, de saúde, alimentação, etc., tão
ou mais importantes que o serviço de acesso à In-
ternet.
Não se pode também esquecer que a qualidade da
prestação do serviço pelo provedor de acesso Inter-
net depende da qualidade da rede pública e, portan-
to, esta deve estar adequadamente dimensionada
para garantir níveis mínimos de qualidade quando
considerado o total do tráfego de Internet gerado para
todos os diferentes provedores de acesso  Internet.�
(Ericsson  Telecomunicações S.A.)

�A ANATEL não deve cometer o erro de tentar regu-
lamentar atividades de telecomunicação baseada no
protocolo IP, mas assim estimular o direito do cida-
dão em exigir qualidade no serviço INTERNET ofere-
cido pela livre concorrência entre empresas. �
(Options Programas Para Computadores Ltda)

Sem comentários.

Quanto à concordância que a oferta pública e
transparente das condições de interconexão:
�A oferta pública e transparente de condições de in-
terconexão e utilização de redes de telecomunica-
ções pode contribuir para o tratamento discriminató-
rio entre prestadoras de telecomunicações;�
(Zudgard Paes Coelho)

�Sim� (Jorge Gomes C. Leite; Paulo José Noga; Ro-
berto Webler; André Freitas, Diogo Fontão; Hermes
Manoel; Francisco Willamy, Marivaldo Batista, Fernan-
do Soares, Marcos Aurélio e José Antônio Rodrigo)

�Parece que sim.� (Emerson Luis de Santa Helena)

�Não�. (Vagner Gonçalves Leitão)

6.3 - É necessário estabe-
lecer exigências para os
provedores de conexão se
utilizem das condições de
prestação de serviços de
telecomunicações propos-
tas neste documento (por
exemplo, exigir níveis míni-
mos de qualidade e segu-
rança de conexão à Inter-
net, registro ou credencia-
mento junto aos órgãos de
gestão da Internet)?

Escritórios de
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Consultorias

Pessoa Física
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Informática

Indústria de
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tre prestadoras de serviços
de telecomunicações?
Que outros mecanismos
podem contribuir para a
consolidação de novas op-
ções de prestação de ser-
viços de telecomunicações
para o usuário?
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�A oferta pública e transparente das condições de co-
nexão é item primordial na democratização do uso da
internet, não só a oferta como a divulgação das con-
dições ofertadas e sua comparação com as condi-
ções das empresas concorrentes, para que o usuário
tenha um quadro demonstrativo da situação do pro-
vedor que utiliza como também um meio de análise
comparativa com os outros provedores do mercado,
de modo a estar em melhores condições de esco-
lha.�
(Alan Soares Viana, Emanoel Silvestre Oliveira e Sil-
va, José Fernandes Souza Filho, Liana de Souza Mar-
tins Vale, Lívia Raquel de Macedo Reis)

�Percebemos que a privatização do serviço de tele-
comunicações no Brasil nos trouxe problemas bas-
tante discutíveis (baixa qualidade de serviço, encare-
cimento de serviço...). mas entendemos que uma
forma de amenizar esses problemas seria oferecer
ao consumidor, em cada região do Brasil, préstimos
dos serviços de mais de uma empresa de telecomu-
nicação, desta forma abrindo a concorrência e me-
lhorando a qualidade do serviço e com certeza ha-
veria uma diminuição dos custos ao consumidor.�
(Maria Custódia, Jaylson Leonardo, Rafael Carvalho,
Milton Júnior e Belmiro)

�Em qualquer empresa, seja ela pública ou privada,
a transparência é fundamental. Em se tratando de
telecomunicações a transparência deve ser muito
mais exigida pois este é um dos setores essenciais
para o desenvolvimento tecnológico de um país.�
(David Pereira Cardoso, Frank Pessoa Avelino, Na-
tan Franklin, Osmar Mendes Leal Silva e Rômulo da
Silva Araújo)

Quanto a outros mecanismos:
�Melhor atuação da ANATEL, deixando de fechar
os olhos para abusos que existem atualmente�
(Luis Sérgio Ferreira)

�Poderia também se criar planos de serviços para de-
terminados usuários, como empresas, por exemplo.

Pessoa Física6.4 - A oferta pública e
transparente de condições
de interconexão e utilização
de recursos de redes de te-
lecomunicações pode con-
tribuir para o tratamento
não discriminatório entre
prestadoras de serviços de
telecomunicações? Que
outros mecanismos podem
contribuir para a consolida-
ção de novas opções de
prestação de serviços de
telecomunicações para o
usuário?
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A empresa poderia comprar um pacote com X minu-
tos para ser usado durante o mês, da mesma manei-
ra que funcionam os celulares.�
(Paulo José Noga)

�Um maior controle da ANATEL sobre os provedo-
res gratuitos e/ou disponibilização das redes institu-
cionais públicas para acesso por usuários de baixa
renda.� (Roberto Webler)

�Controle Eficiente da Agência Reguladora, o que não
se viu até o momento.�
(Vagner Gonçalves Leitão)

�Outro mecanismo que pode contribuir é a união
entre as prestadoras de serviços de telecomunica-
ções no intuito de gerar serviços cada vez melhores e
baratos. Outro fator importante e que pode contri-
buir é a abertura do mercado Norte-Nordeste para
outras prestadoras de serviço.�
(André Freitas, Diogo Fontão e Hermes Manoel)

�Incentivo do governo oferecendo condições para que
as novas opções de prestação de serviços a baixo custo
e com boa qualidade se firme no mercado.�
(Francisco Willamy, Marivaldo Batista, Fernando Soa-
res, Marcos Aurélio e José Antônio Rodrigo)

Sem comentários.

Quanto à concordância que a oferta pública
e transparente das condições de interconexão:
�Segundo nosso entendimento, esta premissa é váli-
da somente para as  grandes e médias cidades pois
são as Prestadoras do STFC que detém a maior capi-
laridade para a prestação deste serviço.� (Sercomtel)

�Sim.� (CTBC Telecom)

�Entendemos que, para que uma proposta de pres-
tação de serviços seja efetiva, é necessário que este-
jam contempladas nesta proposta regras claras de

6.4 - A oferta pública e
transparente de condições
de interconexão e utiliza-
ção de recursos de redes
de telecomunicações pode
contribuir para o tratamen-
to não discriminatório en-
tre prestadoras de serviços
de telecomunicações?
Que outros mecanismos
podem contribuir para a
consolidação de novas op-
ções de prestação de ser-
viços de telecomunicações
para o usuário?
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relacionamento entre as operadoras  e entre estas e
seus usuários.� (Telefônica)

�Contribui, mas pode ser complementada. A Anatel
deve intervir em alguns casos para corrigir distorções
do modelo, como no caso da reclassificação do trá-
fego de Internet para classe III, com a adequada re-
muneração pelo uso de redes na interconexão entre
uma rede do STFC e uma rede de dados em nível
local.� (Telemar)

�À luz da regulamentação vigente, a interconexão
entre as redes é obrigatória e baseada na livre nego-
ciação entre as partes, sendo que todos os contratos
de interconexão devem ser homologados pelo ór-
gão regulador e podem ser analisados por qualquer
interessado. Desta forma entendemos que as condi-
ções de interconexão, independente da classe de in-
terconexão, já são públicas, isonômicas e não discri-
minatórias.� (Brasil Telecom)

Quanto a outros mecanismos:
�Quanto aos mecanismos que podem contribuir para
a consolidação de novas opções de prestação de ser-
viços de telecomunicações, consideramos necessá-
ria a adoção de subsídios explícitos e transparentes à
sociedade para viabilizar o acesso de assinantes de-
siguais (do longínquo interior)  tal qual fossem iguais
(dos grandes centros). Se o modelo defende a
igualdade, a não-discriminação e a isonomia, ele
deve equacionar o tratamento igual para os desi-
guais (geografia e renda).� (Brasil Telecom)

�A fiscalização efetiva da prestação do serviço e das
condições em que o mesmo é prestado, tal como
ocorre com as operadoras do STFC.� (Sercomtel)

Quanto à concordância que a oferta pública
e transparente das condições de interconexão:
�oferta pública e transparente de condições de inter-
conexão e de utilização de recursos de rede são sem-
pre fatos positivos. Entretanto, não são  suficientes
por si mesmos para que as prestadoras de serviços
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de telecomunicações em nível local diminuam suas
tarifas, o que só se tornará possível se houver atua-
ção da ANATEL nesse sentido.� (Embratel)

Quanto a outros mecanismos:
l fixação de preços de interconexão;
�É necessário que as regras para determinação dos
valores das tarifas venham a ser fixadas pela ANA-
TEL, de modo que se tenha tarifas de uso de redes
aderentes aos custos de utilização das redes de origi-
nação de chamadas.� (Embratel)

l utilização dos recursos FUST.
�Além dessa postura decisiva da Agência, fazendo
com que a oferta de condições de interconexão seja
não só pública e transparente, mas também razoá-
vel, outro mecanismo a ser considerado é o uso dos
recursos do FUST � na forma de investimentos dire-
tos e na forma de cobertura de custos operacionais -
na ampliação da abrangência das redes de teleco-
municações que dão suporte ao serviço Internet com
o objetivo de ampliação do alcance geográfico dos
ISPs.� (Embratel)

Quanto à concordância que a oferta pública e
transparente das condições de interconexão:
�Para fortalecimento do modelo atual e consecução
em curto prazo das premissas adotadas pela Agên-
cia, todas as condições de interconexão e utilização
de recursos de redes de telecomunicações já se en-
contram reguladas e não podem ser passíveis de al-
teração. Contudo, deve-se garantir a publicidade dos
contratos negociados sob tais condições, ou seja, es-
tes devem ser amplamente divulgados e com possi-
bilidade de acesso irrestrito a partir da Biblioteca da
Anatel, dentro dos prazos regulamentares. Embora
a publicação dos contratos de interconexão seja pre-
vista na regulamentação, a demora na homologa-
ção destes permite que as operadoras apliquem con-
dições não isonômicas a determinadas empresas, pre-
judicando a competição no mercado. Além disso,
condições comerciais fundamentais para a determi-
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nação de descontos relativos ao uso da rede não são
necessariamente publicadas, fato que também pre-
judica o modelo competitivo.� (GVT)

Quanto a outros mecanismos:
�Em relação a outros mecanismos que possam con-
tribuir para a consolidação de novas opções de pres-
tação, entendemos ser possível o atendimento ime-
diato dos objetivos da Anatel através da criação do
Plano de Acesso Básico à Internet (PABI), proposto
pela GVT, cujos detalhes são analisados no Item 1 e
enfatizados no Item 10.
Entretanto, caso esta Agência opte pela implanta-
ção de novos modelos, é importante que seja apro-
fundado o equacionamento das limitações técnicas
a seguir descritas.
No modelo 0i00, na hipótese de uma prestadora do
STFC preferir ou ter de utilizar a rede de outra pres-
tadora de STFC, é necessário que as condições de
remuneração de rede sejam transparentes, já que
não é possível identificar quando as chamadas cur-
sarão ou não a rede LDN dessa outra prestadora,
haja vista o código ser não-geográfico e os encaminha-
mentos das chamadas dependerem das topologias de
cada rede. Aliás, esse já é um problema configurado
nos casos dos códigos 0800, 0300 e 0500.� (GVT)

Quanto à concordância que a oferta pública e
transparente das condições de interconexão:
�A Intelig entende que a premissa de estímulo à in-
terconexão das redes Locais do STFC às redes IP
embute um risco de constituição de um novo mono-
pólio para as prestadoras do STFC local pois num
primeiro momento apenas essas empresas dominan-
tes têm condições de estabelecer pontos de presen-
ça com roteadores em todas as áreas locais.
A Intelig sugere que, da mesma forma que aconte-
ceu com o Plano de Metas para Disponibilização de
Pontos de Interconexão e Pontos de Presença para
Interconexão, objeto do ANEXO II do Regulamento
Geral de Interconexão, a Anatel estabeleça um cro-
nograma segundo o qual as Concessionárias do STFC
deverão inicialmente transportar o tráfego de forma
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independente da distância para pontos de intercone-
xão das prestadoras do SCM ou do SRCP localizados
em cada setor do Plano Geral de Outorgas e, paulati-
namente, dentro de um prazo de 10 (dez) anos, por
exemplo, seja exigida maior capilaridade das redes IP
até se chegar à obrigatoriedade de se ter Pontos de
Presença IP em cada área local.�  (Intelig)

Quanto a outros mecanismos:
Sem comentários.

Quanto à concordância que a oferta pública e
transparente das condições de interconexão:
Sem comentários.

Quanto a outros mecanismos:
Sem comentários.

Quanto à concordância que a oferta pública e
transparente das condições de interconexão:
�A transparência é um dos fatores mais importantes
na prestação destes serviços. A exigência desta
transparência é vital para a questão da qualidade e
da convergência tecnológica e consequência inser-
ção do Brasil na comunidade da informação, nos
moldes da proposta do Comitê Gestor, que faz um
excelente trabalho. Considero importante, um equi-
líbrio perfeito nas relações da ANATEL e do Comitê
Gestor.
É importante um trabalho de conscientização dos
pequenos e médios empresários, desbravadores e
cheio de dificuldades.� (Rede Pegasus)

�A oferta pública das condições de Interconexão, além
de contribuir para o tratamento não-discriminatório,
acreditamos que é a única forma para que o cresci-
mento seja estimulado. Como já foi colocado anterior-
mente, além da interconexão, o umbundling seria ou-
tro mecanismo importante para o crescimento desta
atividade.� (Directnet Prestação de Serviços Ltda.)

�No intuito de promover a universalização e compe-
titividade no setor, as Concessionárias (dominantes)
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devem fazer oferta pública das condições de inter-
conexão para as redes do STFC, SCM/SLE e outras
redes, quanto ao tráfego de Internet, garantindo as-
sim a isonomia prevista na LGT. �(AT&T Brasil)

Quanto a outros mecanismos:
Sem comentários.

Quanto à concordância que a oferta pública
e transparente das condições de interconexão:
�Sim, a oferta pública e transparente de condições
de interconexão e utilização de recursos de redes de
telecomunicações pode contribuir para o tratamen-
to não-discriminatório entre prestadoras de serviços
de telecomunicações.� (Abranet)

Quanto a outros mecanismos:
�Propomos, para as três alternativas regulatórias co-
locadas em destaque nesta consulta, que a ANATEL
altere a regra de interconexão atual no que diz res-
peito à remuneração pelo uso de rede local na inter-
conexão, classe I, entre operadoras do STFC, quan-
do o tráfego entre redes do STFC for corresponden-
te a serviço de acesso à Internet. Esta mudança é
determinante para que possa haver tratamento iso-
nômico e não-discriminatório entre as empresas do
STFC bem como para a eliminação dos subsídios
cruzados que hoje viabilizam, em condições não-iso-
nômicas e predatórias para o mercado de Internet
do Brasil, os provedores de acesso gratuitos coliga-
dos a operadoras do STFC.� (Abranet)

Quanto à concordância que a oferta pública
e transparente das condições de interconexão:
Sem comentários.

Quanto a outros mecanismos:
Sem comentários.

Quanto à concordância que a oferta pública
e transparente das condições de interconexão:
�Acreditamos que a oferta pública e transparente de
condições de interconexão e utilização de recursos
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de redes de telecomunicações não só promove tra-
tamento não discriminatório, como também incenti-
va a concorrência, em razão pela qual somos favorá-
veis a tal postura.� (AOL)

�Sim, a oferta pública e transparente de condições
de interconexão e a utilização de recursos de redes
de telecomunicações podem contribuir para a obser-
vância da isonomia e o tratamento não discriminató-
rio entre prestadoras de serviços de telecomunica-
ções e, também, entre essas e os provedores de SVA
(usuários). Essa necessidade torna-se ainda mais
relevante no relacionamento �comercial� entre Ope-
radoras de STFC  e provedores de SVA relacionados
(seja por terem acionistas comuns, por serem uns
detidos pelos outros ou por criativas parcerias comer-
ciais). Para tanto, é preciso estabelecer condições
específicas para as interconexões de dados para In-
ternet, para viabilizar a tarifa única prevista nos mo-
delos 0i00 e IP Direto.� (UOL)

Quanto a outros mecanismos:
�Em termos de outros mecanismos que possam ser
considerados, sugerimos que a Anatel regulamente
a tarifa a ser aplicada ao modelo IP Direto. Essa é a
prática nos modelos europeus.� (AOL)

�Tendo em vista a indiscutível diferença do tráfego
de voz (bidirecional e com chamadas cuja duração
média é de 3 minutos) em relação ao tráfego de In-
ternet (unidirecional e com chamadas cuja duração
média é de 40 minutos), entendemos ser urgente a
reforma do modelo de tarifação de interconexão para
tráfego Internet atualmente existente, de forma a re-
fletir adequadamente as peculiaridades intrínsecas
desse tráfego e eliminar os riscos de um aproveita-
mento indevido dessas receitas oriundas da distorção
de um modelo,  por parte das Operadoras de STFC
(num movimento até defensivo), ou por parte de aven-
tureiros entrantes.
Acreditamos que, mantida a tarifação atual de inter-
conexão e a conseqüente disparidade dela decorren-
te, todo o esforço deste projeto, independentemente
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do modelo adotado, restará inócuo e prevalecerá a
distorção - cujos efeitos serão potencializados com a
abertura do mercado de telecomunicações.
Ressalte-se que é preciso, também, maior transpa-
rência nas negociações e contratos de interconexão
visando preservar o princípio da isonomia, bem como
evitar discriminações e abusos econômicos.
Adicionalmente, entendemos que é de extrema im-
portância a manutenção das atuais condições co-
merciais de contratação dos serviços de telecomuni-
cações pelos provedores de SVA, em especial no que
diz respeito à estrutura de preços praticados, de for-
ma a evitar aumentos abusivos por parte das Opera-
doras de STFC, tomando-se por justificativa a neces-
sidade de aumento da capilaridade de suas redes e
serviços como comentado em nossa resposta à per-
gunta 6.1. Na hipótese de ocorrerem aumentos de
preços nos serviços de telecomunicações, entende-
mos que será muito difícil a implementação e o cres-
cimento dos modelos 0i00 e IP Direto.�  (UOL)

Quanto à concordância que a oferta pública e
transparente das condições de interconexão:
�Sim. Essa oferta já está contribuindo, e o nível de
transparência atual é apropriado.� (IG)

Quanto a outros mecanismos:
�A implantação de tarifa fixa mensal para originação
de chamadas e transporte de dados pode consolidar
novas opções para  os usuários� (IG)

Quanto à concordância que a oferta pública e
transparente das condições de interconexão:
�Sim e também o atendimento local das empresas.�
(Acessoline Soluçoes de Informatica Ltda Me)

�Permitimo-nos responder com outras perguntas: há
oferta pública e transparente? Existe a possibilidade
de tratamento não-discriminatório entre prestadoras
de serviços de telecomunicações, uma vez que são
concorrentes selvagens?
Quanto a outros serviços que constituam novas op-
ções de prestação de serviços de telecomunicações
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para o usuário, destacamos a liberação da Voz so-
bre IP. Entretanto, isso contraria o interesse das em-
presas de telecomunicação, ao menos sob o dis-
posto no item 4.2.c da resolução 372, uma vez que
reduziria de forma abissal o faturamento das mes-
mas. Entretanto, sob essa ótica, abre-se aqui um
interessante paradigma: é interesse de qualquer em-
presa eficiente obter resultados financeiros positivos
(lucro) na execução de seus serviços. Tanto que as
empresas de telecomunicação queixam-se incessan-
temente de seu baixo faturamento em relação aos
investimentos efetuados como justificativa para o au-
mento de tarifas. Cabe observar, no entanto, que
essas mesmas empresas de telecomunicação sus-
tentam, com enormes prejuízos mensais em seu
caixa, serviços de Internet ditos �gratuitos� (IG, iBest,
etc.). A nosso ver, isso configura dumping e abuso de
poder econômico.�
(The Club; Metropolitans Informática Ltda)

Quanto a outros mecanismos:
�Deve ser estimulado o aumento do número de pro-
vedores de acesso e serviços à Internet, criando re-
gras contra a concentração e centralização dos pres-
tadores deste tipo de serviço.�
(JOP Comunicação Virtual Ltda - VIAVALE Internet)

Quanto à concordância que a oferta pública
e transparente das condições de interconexão:
�Sem dúvida, a transparência nas políticas de inter-
conexão e utilização de recursos de rede são  funda-
mentais para o tratamento equânime.�
(Agência Estado)

Quanto a outros mecanismos:
l criação de patamares tarifários fixos de acordo com
o perfil dos diversos usuários.

�Mecanismos como a criação de patamares tarifá-
rios fixos de acordo com o perfil dos diversos seg-
mentos, representarão novas e importantes opções
para usuários da rede.� (Agência Estado)
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Quanto à concordância que a oferta pública
e transparente das condições de interconexão:
�Sim.� (NEC do Brasil S.A.)

�A oferta de condições de interconexão e utiliza-
ção de recursos de redes de telecomunicações
deve ser feita de forma a garantir em qualquer
ponto da rede, a plena disponibilidade das condi-
ções acordadas com o provedor de acesso Inter-
net, independentemente da operadora e das in-
terconexões sistêmicas necessárias à realização do
serviço.�
(ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A.)

Quanto a outros mecanismos:
Sem comentários.

Quanto à concordância que a oferta pública
e transparente das condições de interconexão:
Sem comentários.

Quanto a outros mecanismos:
Sem comentários.

Quanto à concordância que a oferta pública
e transparente das condições de interconexão:
Sem comentários.

Quanto a outros mecanismos:
�Deve ser mencionada, além da interconexão, re-
gulamentada pela Resolução 40 da Anatel, a ques-
tão do peering.
Além disso, a questão sobre o unbundling é de ex-
trema importância para a consolidação de novas op-
ções de prestação de serviços de telecomunicações
para o usuário, o que mereceria menção própria na
regulamentação.�
(Tozzini, Freire, Teixeira e Silva)
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�Sim.� (Jônathas Diógenes Castello Branco; Paulo
José Noga)

�Para o crescimento do acesso à Internet é impres-
cindível  o estímulo através da tarifação.
Provimentos de acesso através das redes do Serviço
de Comunicação Multimídia atendendo a esse requi-
sito,  não apenas contribuiriam muito para o desen-
volvimento da Internet no Brasil, como também cola-
borariam significativamente na competição que se
pretende estabelecer.�
(Carlos Alberto Vidal Capocchi)

�Com certeza.� (Alexsandro Lourenço da Silva)

�O uso da rede de acesso STFC (acesso discado)  às
redes das prestadoras do SCM estimularia o cresci-
mento em bases competitivas, do acesso residencial
e de usuários de pequenos negócio aos serviços da
Internet;� (Zudgard Paes Coelho)

�Sem dúvida haveria uma democratização de tarifas
e a possibilidade de mais pessoas acessarem. Meus
filhos, por exemplo, poderão estudar e pesquisar du-
rante o dia.� (Luis Sérgio Ferreira)

�Esse tipo de serviço possibilitaria uma movimenta-
ção do mercado no sentido de que novos serviços
serão oferecidos e, com isso, teremos um usuário
com várias opções de conexão à rede. A partir daí,
pode-se perceber que haverá um maior rigor do usu-
ário quanto à qualidade dos serviços, já que o novo
usuário irá dispor de várias opções. Isso geraria uma
competição entre as empresas atrás da satisfação
do usuário, levando a um crescimento tecnológico
dos serviços.�
(Alan Soares Viana, Emanoel Silvestre Oliveira e Sil-
va, José Fernandes Souza Filho, Liana de Souza Mar-
tins Vale, Lívia Raquel de Macedo Reis)

�Mais de 90% das conexões realizadas são do tipo
discada, estimulando assim a expansão de novos in-
vestimentos na utilização deste serviço.
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Com esta ampliação, a concorrência teria maior es-
paço, conseqüentemente, haveria um crescimento
qualitativo no serviço de redes de telecomunicações.�
(Maria Custódia, Jaylson Leonardo, Rafael Carvalho,
Milton Júnior e Belmiro)

�Não. O acesso através de linha discada é um mar-
tírio para o usuário, haja vista a baixa velocidade e
os constantes congestionamentos. Deve-se pressi-
onar as empresas de telecomunicações no sentido
de modernizar e expandir o sistema o mais rápido
possível,  estabelecendo prazos e quantidade de in-
vestimentos. E portanto, incentivar a substituição do
cabo de fio de par trançado pela fibra óptica, meio
imune a ruídos, congestionamentos e infinitamente
mais rápido.�
(David Pereira Cardoso, Frank Pessoa Avelino, Na-
tan Franklin, Osmar Mendes Leal Silva e Rômulo da
Silva Araújo)

�Sim, pois com a utilização do SCM, localidades que
atualmente pagam mais caro por não terem prove-
dores locais, passariam a ter um acesso mais barato
e democrático, incentivando, assim, a utilização do
serviço de Internet .�
(André Freitas, Diogo Fontão e Hermes Manoel)

�O uso dessa interconexão aumentaria o acesso, já
que estimularia a concorrência para obter um maior
número de espectadores e, conseqüentemente, es-
sas empresas deteriam ganho com marketing.�
(Francisco Willamy, Marivaldo Batista, Fernando So-
ares, Marcos Aurélio e José Antônio Rodrigo)

�De forma nenhuma, somente criaria mais um in-
termediário, que poderia onerar o custo pago pelo
usuário.� (Vagner Gonçalves Leitão)

Sem comentários.

�Segundo nosso entendimento, esta premissa é váli-
da somente para as  grandes e médias cidades pois
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são as Prestadoras do STFC que detém a maior ca-
pilaridade para a prestação deste serviço.�
(Sercomtel)

�É muito difícil estabelecer um grau de correlação
entre o custo do acesso e a utilização da internet. Os
dados que possuímos apontam para uma situação
onde os usuários �heavy users� sabem perfeitamen-
te os custos de conexão e utilizam os horários de tari-
fação simples para acesso, sendo que uma grande
parcela destes usuários está migrando para outras
formas de acesso (ADSL e TV a Cabo), que permi-
tem acesso 24 horas com banda larga.
Os demais usuários residenciais, utilizam em média
20 a 40 horas mês, o que em muitos casos não che-
ga a consumir toda a franquia do serviço residencial
de 100 pulsos/mês. O mesmo se aplica a muitos dos
pequenos negócios.
A Telefônica, ao longo do ano passado realizou tes-
tes de Planos de tarifa flat para acesso a internet,
concluindo ao final que a adoção de tarifa flat não
trouxe a adesão de novos usuários, mas ocasionou a
alteração do horário de pico da rede e o aumento da
média de horas de uso destes usuários.
O grande entrave ao desenvolvimento da Internet
no Brasil é o baixo grau de disponibilidade de mi-
crocomputadores pela população, resultante da má
distribuição de renda do país. Hoje o setor de tele-
comunicações vive intensamente a questão da
inadimplência, que justamente reflete a falta de
condições dos usuários em manter um serviço es-
sencial como o STFC. Por tudo isso, não acredita-
mos que a simples alteração nos critérios de tari-
fação da internet venha ser suficiente para desen-
volver substancialmente o mercado de Internet.�
(Telefônica)

�O uso da rede de circuitos como principal forma de
acesso não é a estratégia mais adequada pois leva-
ria ao congestionamento da rede e à deterioração
dos serviços oferecidos tanto para Internet quanto para
voz. A provável migração de acessos feitos em horá-
rio reduzido para acesso em horário normal incenti-
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vado por planos de tarifa flat agravaria ainda mais o
congestionamento e a perda de qualidade.�
(Telemar)

�Sim. A rede de acesso do STFC já está hoje dispo-
nível aos prestadores de SLE, SRTT e SME entre ou-
tros, não havendo nenhum impedimento ao seu uso
também pelo SCM. A pequena capilaridade destes
tem, entretanto, encarecido o acesso discado por ser
necessária, em muitos casos, a utilização da Longa
Distância. De modo a reduzir estes custos é neces-
sário que a interconexão se dê sempre no âmbito do
STFC local, exigindo assim o aumento da capilarida-
de destes prestadores de SCM e provedores de aces-
so à Internet. Por outro lado, caso um determinado
prestador tenha interesse de atender uma localida-
de onde não possua ponto de interconexão, deve
ser permitida a contratação de outra prestadora de
SCM que o possui de modo a transportar o tráfego
IP fora da rede do STFC� (Brasil Telecom)

�É de fato importante o crescimento das redes de
dados para diminuição dos custos dos ISPs com cap-
tura de tráfego para o acesso à Internet e para dimi-
nuição dos custos decorrentes da distância dos usu-
ários. No entanto, isso não é suficiente para o cresci-
mento em bases competitivas. Mais uma vez enfati-
zamos a necessidade de fixação, pela ANATEL, das
tarifas de uso de rede aderentes aos custos de sua
utilização, tarefa a que a Agência não pode se fur-
tar.� (Embratel)

�O modelo atual já é suficiente para estimular o cresci-
mento, em bases competitivas, do acesso residencial e
de usuários de pequenos negócios aos serviços Inter-
net, portanto, é dispensável o envolvimento de presta-
doras SCM para estimular tal crescimento.� (GVT)

�A Intelig pode contribuir nessa questão tornando
públicos os dados do sucesso de seu Produto 600
junto ao público das localidades sem provedor local
de acesso à Internet:
Os dados foram obtidos da análise da solução ado-
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tada pelo provedor BrFree (www.ligbr.com.br, núme-
ro de acesso 0 23 11 6005555)
Características do tráfego
- Origem predominantemente nas cidades sem pro-
vedor local
- Utilização preponderante no horário noturno e em
fins de semana
- Tráfego novo que constitui novas fontes de receita
para todos os agentes envolvidos (prestadoras locais,
Intelig, Provedores)
- Receita diretamente proporcional ao tráfego
- Para as Concessionárias Locais não ocorre a distor-
ção da utilização ilimitada da rede com pagamento
de apenas um pulso em determinados horários (me-
dição simples)
- Nenhum impacto perceptível nas rotas utilizadas para
escoar o novo tráfego (são as mesmas rotas empre-
gadas nas interconexões Classe I do STFC)
- Tráfego considerável e crescente (cerca de 15% do
total de minutos de uso)� (Intelig)

Sem comentários.

�Sim. É um aspecto fundamental, como já citei vá-
rias vezes. Entretanto, a ANATEL deve agir rapida-
mente e adequar à realidade a formação das
SCM´s, ouvindo a comunidade empresarial moti-
vada e atualmente ativa.� (Rede Pegasus)

�Sim. As prestadoras de SCM tem o interesse de ex-
pandir seu mercado de acesso à Internet residencial,
pelo menos no que se refere à esta prestadora, que
tem o seu foco no mercado residencial e de peque-
nos negócios.� (Directnet Prestação de Serviços Ltda.)

�Acreditamos que o SCM, ao comprar volumes ele-
vados de serviço das Operadoras, poderá obter pre-
ços vantajosos que poderão ser repassados aos Pro-
vedores de Internet.
Ressaltamos, entretanto, que somente concordamos
com esta assertiva desde que a relação contratual
ocorra entre os usuários finais e o ISP.� (Abranet)
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Sem comentários.

�Concordamos com esta afirmação, mas somente
na medida que a prestadora de SCM seja intermedi-
ária, atuando entre o Provedor de Conexão à Inter-
net e o STFC.� (AOL)

�As prestadoras de SCM têm uma atividade muito
específica (nicho) comprando volumes elevados de
serviços das Operadoras de STFC e revendendo para
os ISPs com valores vantajosos. Somente a utilização
correta destes volumes e sua precificação em pro-
dutos desenvolvidos pelos ISPs e revendidos ao usu-
ário final pelos próprios ISPs poderão garantir o cres-
cimento de ambos acessos: residencial e pequenos
negócios.
Caso contrário, deixar para os SCMs a tarefa de ma-
nipular diretamente a relação cliente-produtos, po-
derá significar um retrocesso no mercado.� (Terra)

�Sim, estimularia o crescimento em bases competi-
tivas do acesso residencial e de usuários de peque-
nos negócios aos serviços Internet, pois o prestador
de SCM tem melhores condições do que o usuário
final para negociar com as Operadoras de STFC a
capacidade de suas redes e com isso conseguiria
estender aos consumidores finais os benefícios de
preços e condições obtidos junto às Operadoras.�
(UOL)

� Não.� (IG)

�Estabelecendo o padrão de custos, qualidade de
atendimento, as empresas competiriam em melho-
res condições se sobressaindo o melhor grupo e
serviço.�
(Acessoline Soluções de Informática Ltda Me)

Pequenos/
Médios

Provedores
de Conexão
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�Não estimularia o crescimento.�
(Flynet Informatica Ltda)

�O que possibilita o crescimento do acesso residen-
cial ou comercial (independente do porta da empre-
sa) aos serviços de Internet nada tem a ver com a
proposta de SCM/STFC.�
(The Club; Metropolitans Informática Ltda)

�Sim, desde que a empresa com licença de SCM não
seja a mesma empresa outorgada do serviço STFC,
conforme vem está sendo configurado o mercado de
telecomunicações no Brasil, onde verifica-se uma ten-
dência à centralização destes serviços em poucas
empresas.�
(JOP Comunicação Virtual Ltda - VIAVALE Internet)

�É uma opção que pode ser interessante, desde que
melhor estudada e definida, e uma vez preservada a
livre-escolha pelo provedor dos meios que irá utilizar.
Reforça-se a necessidade de elaboração mais pro-
funda nesta alternativa, trazendo à cena claramente
o papel do provedor Internet.� (Agência Estado)

�Sim.� (NEC do Brasil S.A.)

�No acesso discado (STFC), o tráfego da Internet é
gerado e transportado no tráfego telefônico. A boa
técnica aconselha fazer o �off load� do tráfego da
Internet no ponto mais próximo do usuário em que
isso seja possível. Isto significa que a operadora do
STFC separa, via um Servidor Remoto de Acesso
(RAS), o tráfego da Internet, provavelmente na cen-
tral local ou numa das tandens da rede local.
O fato desse tráfego ser entregue a uma operadora
SCM, ou ainda diretamente a um provedor de aces-
so Internet não deve, necessariamente, estimular o
crescimento do acesso residencial e de usuários de
pequenos negócios aos serviços Internet. Para o usu-
ário o que importa é o serviço, considerado no con-
junto de suas características que são experimenta-
das pelo usuário, como qualidade (facilidade de co-
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nexão, disponibilidade, conteúdo, etc.) e custo do
serviço, sendo para ele transparente o fato do tráfe-
go cursar uma ou mais redes de serviços telecomu-
nicação.�
(ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A.)

Sem comentários.

Sem comentários.

�Esse tipo de acesso através do uso coletivo seria
mais uma opção aos usuários que, dependendo das
vantagens, poderão escolher  por um recurso que, a
priori, deve ser bem melhor, em termos de conexão
e velocidade, e onde custo pode ser dividido entre
todos que usufruírem do serviço.�
(Alan Soares Viana, Emanoel Silvestre Oliveira e Sil-
va, José Fernandes Souza Filho, Liana de Souza Mar-
tins Vale, Lívia Raquel de Macedo Reis)

�A utilização do uso coletivo permitindo acesso ao
serviço Internet revela uma certa democratização do
acesso à utilização dos serviços de redes digitais de
informação, isso possibilita a ampliação da base de
usuários da Internet e das redes digitais.�
(Maria Custódia, Jaylson Leonardo, Rafael Carvalho,
Milton Júnior e Belmiro)

�É uma medida já adotada em muitos países em de-
senvolvimento que vem democratizar o uso da Internet
para as pessoas menos favorecidas. Deve ser incenti-
vada e colocada em prática o mais rápido possível.�
(David Pereira Cardoso, Frank Pessoa Avelino, Natan
Franklin, Osmar Mendes Leal Silva e Rômulo da Sil-
va Araújo)

�Esse serviço tornaria bem mais democrático o aces-
so à Internet, possibilitando às pessoas que não te-
nham fácil acesso, uma possibilidade de conexão
com a Internet.�

Indústria de
Telecomunicações

Indústria de
Informática

Escritórios de
Advocacia e
Consultorias
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(André Freitas, Diogo Fontão e Hermes Manoel)

�A proposta apresentada pelo Governo Federal de
um plano de acesso para utilização de serviços de
redes digitais de informação destinados a um acesso
público, inclusive da Internet, em bibliotecas, em
estabelecimentos de ensino e de saúde. Além dis-
so, esse plano deveria ser estendido às agências
de Correios.�
(Francisco Willamy, Marivaldo Batista, Fernando Soares, Mar-
cos Aurélio e José Antônio Rodrigo)

�Uma opção para quem não tem condições finan-
ceiras para pagar pelo serviço local de telefonia e
não possui condições de aquisição de computador.�
(Vagner Gonçalves Leitão)

�Sou da opinião que a utilização de acessos de uso
coletivo tanto para a Pessoa Física quanto Pessoa
Jurídica deve ser amplamente incentivada e apoiada
por essa Agência Reguladora. �
(Marcelo Fontanari de Carvalho)

�Concordo com o acesso gratuito à internet para toda
população em terminais de fácil acesso desde que
seja ininterrupto(24H)� (Leandro Pessi)

�É interessante pois ajudaria as pessoas que não pos-
suem acesso a internet em casa. Mas quem pagará
as contas? Como será a qualidade do serviço?�
(Paulo José Noga)

�Muito boa idéia�
(Jorge Gomes C. Leite)

�Válido.�
(Silvio Tadeu Corrêa dos Santos)

�Uma idéia muito boa.�
(Maclei dos Santos Tozzato)

�Com relação ao acesso de utilização pública e gra-
tuita, penso que devem-se considerar os seguintes

Pessoa Física6.6 - Qual a sua opinião
sobre a utilização de aces-
sos de uso coletivo que per-
mitam o acesso aos servi-
ços Internet?
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fatores para que seja realmente viável:
- tempo de navegação permitido;
- velocidade de navegação;
- qualidade do equipamento, sua localização e dis-
ponibilidade;
- acessórios (por exemplo, drive de disquete, que
possibilita salvar dados);
- conforto mínimo;
- tempo de espera para a sua utilização;
- privacidade.
Acho o acesso através de equipamento público e gra-
tuito muito válido no sentido de se combater a exclu-
são digital. Mas, por outro lado, acho díficil propiciar
os aspectos levantados acima.�
(Carlos Alberto Vidal Capocchi)

�Promover pontos de acesso (preferencialmente fai-
xa larga) de uso coletivo deve ser uma das priorida-
des de um programa de ação normativa da Anatel e
de investimento dos recursos do fundo de universali-
zação. Justifica-se a prioridade pelo maior benefício
social, atendendo aos cidadãos de baixa renda.
Os pontos de acesso faixa larga de uso coletivo de-
vem ser implantados preferencialmente em estabe-
lecimentos públicos de ensino (médio, profissionali-
zante e superior), em entidades dedicadas à promo-
ção cultural, etc.
Deve haver estímulo para que, além da iniciativa go-
vernamental neste sentido, haja também participa-
ção do setor privado (com fins lucrativos) e de enti-
dades comunitárias (sem fins lucrativos).
Os custos de implantação desses pontos de acesso
são relativamente baixos quando se utiliza Wireless
LAN ligada a um acesso via operadora de CATV.
Esta solução começa a ser utilizada em escala tanto
nos USA quanto no Japão.� (Plinio de Aguiar Junior)

�Impraticável do ponto de vista técnico e pricipalmen-
te comercial pois não terá com dirferenciar-se os con-
correntes.� (Ricardo Rodrigues do Nascimento)

Sem comentários.
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�É essencial para permitir a redução da exclusão di-
gital da sociedade brasileira. Esta iniciativa irá permi-
tir o acesso de grande parte da população aos servi-
ços de Internet, e representará apoio ao projeto do
governo à prestação dos serviços públicos através da
Internet.  Entendemos contudo, que a implementa-
ção deste serviço exigirá uma parceria entre as Pres-
tadoras, os órgãos públicos e a própria ANATEL, a
qual poderá vir a destinar parte dos recursos do FUST
para a viabilização do projeto.� (Sercomtel)

�Necessário� (CTBC Telecom)

�A experiência internacional para este tipo de acesso
não tem demonstrado um sucesso na utilização de
acessos Internet de uso Público (TUP-Internet), apre-
sentando diversas dificuldades operacionais para a
implementação do mesmo, principalmente quanto à
questão de sigilo, privacidade e segurança.
Um modelo de sucesso é a realização de acessos
públicos em locais especializados, tais como: ciber
café, postos de atendimento, etc... onde as questões
acima mencionadas podem ser minimizadas, com o
acesso sendo feito através de um cartão pré-pago ou
tarifas específicas. Assim, entendemos que soluções
de natureza dos chamados �telecentros� são aque-
les com maior potencial e devem ser incentivados.�
(Telefônica)

�Este é um recurso válido e importante para a univer-
salização e democratização do serviço de Internet. A
Telemar já tem lançado iniciativas de prover acesso
público à Internet, como é o caso do projeto Internet
Pública Telemar  (criado em parceria com o CPqD).
Trata-se de uma evolução do conceito de telecomu-
nicações de uso público, onde terminais oferecem
acesso à Internet em alta velocidade e telefonia, uti-
lizando o cartão telefônico - o mesmo usado nos ter-
minais de uso público (�orelhões�).
No entanto, a viabilidade destes projetos requer in-
vestimentos substanciais em terminais, em expansão
da rede IP e em treinamento e educação. Para que
estes investimentos sejam feitos, devem ser econo-

6.6 - Qual a sua opinião
sobre a utilização de aces-
sos de uso coletivo que per-
mitam o acesso aos servi-
ços Internet?

Concessionárias
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micamente atrativos para as empresas prestadoras
do serviço ou serem subsidiados pelo governo.�
(Telemar)

�O desenvolvimento de terminais de uso púbico e a
utilização de acessos de uso coletivo que permitam
o acesso à Internet devem ser estimulados por meio
do uso dos recursos do FUST e FUNTEL.  Entende-
mos que a obrigatoriedade do uso deste tipo de ter-
minais pelas concessionárias do STFC não se aplica
tendo em vista tratar-se de serviço de valor adiciona-
do.� (Brasil Telecom)

�A EMBRATEL é favorável à criação de acessos co-
letivos à Internet.
Esta opção de acesso  pressupõe um plano de negó-
cio específico, para o desenvolvimento da qual o FUST
pode ser um poderoso recurso impulsionador.
Entretcnto, ao se falar em acesso de uso coletivo reme-
te-se inevitavelmente a TUPs. Nas condições atuais de
exploração desses terminais, e considerada a duração
média da chamada telefônica destinada aos provedo-
res de acesso � que normalmente supera o tempo
de uma chamada �convencional� � isso certamente
implicaria na degradação do serviço, prejudicando
os resultados alcançados pelo processo de universa-
lização levado a cabo nos últimos anos.�  (Embratel)

�A idéia da implantação de acessos de uso coletivo
(�telecentros�) que permitam o acesso aos serviços
Internet por cidadãos ainda não familiarizados com
o uso e com a utilidade desse tipo de tecnologia/
serviço é a forma ideal e mais imediata para difusão
e fomento do uso da Internet, principalmente nas
localidades mais afastadas dos grandes centros ur-
banos, DESDE QUE IMPLANTADOS SOB O MO-
DELO ATUAL.
Através dos pontos de acesso coletivo, os quais, além
dos equipamentos, estariam munidos de orientado-
res, será gerada uma �cultura digital�. Este proces-
so, se devidamente monitorado, poderá auxiliar na
identificação de regiões com maior potencial para a
exploração comercial do acesso à Internet.

6.6 - Qual a sua opinião
sobre a utilização de aces-
sos de uso coletivo que per-
mitam o acesso aos servi-
ços Internet?

Concessionárias
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Concessionárias
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Internacional

Autorizadas
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A implantação de pontos coletivos de acesso pode
seguir modelos bem-sucedidos já implantados, como
os mantidos pelo Comitê de Democratização da In-
formática (�CDI�) em diversas localidades. Através
das Escolas de Informática e Cidadania (EIC), o CDI
implementa programas educacionais e profissionali-
zantes no Brasil e em todo o mundo, com o objetivo
de reintegrar os membros de comunidades pobres,
principalmente crianças e jovens, diminuindo os ní-
veis de exclusão social a que são submetidos.  Exis-
tem 346 EICs atualmente e 166.000 pessoas já fo-
ram beneficiadas pelos cursos promovidos pelo CDI,
que está representado em Comitês Regionais em 35
cidades, em 19 estados brasileiros. Os recursos fi-
nanceiros para a realização deste trabalho são cap-
tados através de convênios com o poder público,
empresas e organizações filantrópicas.
Entendemos que esta forma de atuação está totalmen-
te aderente ao papel do Poder Público, ou seja, o de
tomar iniciativas com o objetivo de catalisar o desen-
volvimento social de outras localidades que não aque-
las que fazem parte dos grandes eixos econômicos.
Estas iniciativas, portanto, podem e devem ser supor-
tadas financeiramente pelos recursos obtidos através
do FUST (Fundo de Universalização dos Serviços de
Telecomunicações), em substituição à utilização de
recursos ordinários do orçamento da União ou da cap-
tação de contribuições voluntárias da sociedade.
A Lei 9.998, de 17 de agosto de 2000, que instituiu o
FUST, já previa a utilização destes recursos para auxili-
ar a democratização do acesso e diminuição da exclu-
são digital, em seu art. 5º, incisos VI e VII, através da
�implantação de acesso às redes digitais e de Internet
para estabelecimentos de ensino e bibliotecas�, posi-
ção ratificada pelo Decreto 3624, que regulamenta o
Fundo. Assim, parcela dos recursos do FUST podem
e devem ser utilizadas na consecução de acessos co-
letivos, através de escolas e bibliotecas públicas.� (GVT)

Sem comentários.

6.6 - Qual a sua opinião
sobre a utilização de aces-
sos de uso coletivo que per-
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Sem comentários.

�O acesso coletivo, hoje, já é uma realidade, pelo
menos no interior do Brasil, onde tenho mais percor-
rido e atuado. Mas, imagino que nas capitais e gran-
des cidades também.
Considero importante, principalmente na contribui-
ção do baixo custo para os usuários. Entretanto há
armadilhas neste modelo, para os usuários. A ANA-
TEL ou o Comitê Gestor deveriam atuar, criando por
exemplo, uma cartilha pequena, simples e didática
sobre as novas tecnologias inerentes à convergência
digital, oferecendo um glossário e outras coisas mais,
que estimule o usuário a entender o que está adqui-
rindo.� (Rede Pegasus)

�Devemos incentivar o acesso coletivo, como forma
de inclusão digital da população menos favorecida
economicamente, e por aquela situada em lugares
remotos. O coletivo deve ter, sempre, prioridade, pela
facilidade de implementação, maior abrangência
populacional e custos mais baixos.
Este deveria ser o modelo a ser seguido para a im-
plementação do programa de Inclusão Digital.�
(Abranet)

Sem comentários.

�Sempre fomos fortemente favoráveis a todas as
ações governamentais voltadas à difusão do uso da
Internet. Acreditamos que não só a sociedade como
um todo, como também a economia e os Provedo-
res de Conexão à Internet têm muito a ganhar com
esses projetos.� (AOL)

�A utilização de acessos de uso coletivo contribui para
a universalização do serviço de acesso à Internet na
medida em que disponibiliza esse serviço a um mai-
or número de usuários. Entretanto, é preciso estabe-

Autorizadas
SCM
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lecer que tal acesso ocorra sempre por meio de pro-
vedores de SVA, os quais possuem meios (autentica-
ção, administração de endereços IP, gerenciamento
das redes, entre outros) para garantir a utilização se-
gura e de qualidade da Internet, dentro das normas
atualmente em vigor.� (UOL)

�Entendemos importante que acessos de uso coletivo
sejam disponibilizados em grande número e com ade-
quados padrões de qualidade. Adicionalmente, algu-
ma forma de estímulo econômico-financeiro para que
empreendedores, especialmente os de pequeno por-
te, instalem terminais de acesso de uso coletivo deve-
ria ser contemplada pela atuação regulatória, sempre
tendo em vista a composição de custos, e mesmo em
programas de iniciativa governamental. Neste senti-
do, por exemplo, tais programas poderiam subsidiar
tarifas especiais para os serviços de telecomunicações,
e a questão também poderia integrar os planos em
desenvolvimento pelo governo federal no programa
de inclusão digital, incluindo metas qualitativas de ins-
talação. Nossa opinião é de que um grau mínimo de
padronização dos acessos de uso coletivo na interface
com as operadoras telefônicas será benéfico, e favo-
recerá a produção em escala.� (IG)

�Tem que ser feitos por empresas contratadas e não
por orgaos governamentais e nao governamentais�
(Acessoline Soluçoes de Informatica Ltda Me)

�O compartilhamento de acesso à Internet é uma
alternativa interessante para a redução de custos para
os usuários envolvidos. Entretanto, não vemos neces-
sidade de estabelecerem-se critérios ou regulamen-
tação que compliquem a possibilidade dos usuários
disporem de tal recurso.
Uma vez que o contrato de serviço com o prove-
dor estabeleça claramente a velocidade contra-
tada e suas garantias de desempenho, não há
porque coibir ou interferir na forma como essa
conexão será utilizada pelo usuário final, se indi-
vidual ou coletivamente�
(The Club; Metropolitans Informática Ltda)

6.6 - Qual a sua opinião
sobre a utilização de aces-
sos de uso coletivo que per-
mitam o acesso aos servi-
ços Internet?
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�Socialmente são disseminadores da cultura de utili-
zação da Internet. Mas, podem levar a concentra-
ção de fornecedores de soluções e acesso, tendo
em vista a possibilidade de realização de licitações
de âmbito nacional, da qual possam participar ape-
nas as grandes empresas e operadoras.�
(JOP Comunicação Virtual Ltda - VIAVALE Internet)

�Socialmente, são meios muito importantes para a
disseminação da Internet em segmentos da popula-
ção hoje isolados da rede. Deveriam ser dissemina-
dos em grande número, especialmente em regiões
econômicamente pobres e em regiões desprovidas
de alternativas de telecomunicação a baixo custo.�
(Agência Estado)

�É esperado que o custo do serviço seja menor, per-
mitindo com isso a ampliação dos mesmos.�
(NEC do Brasil S.A.)

�Os acessos de uso coletivo que permitam o acesso
aos serviços Internet devem ser incentivados tendo
em vista aumentar as possibilidades de inclusão digi-
tal da população, em particular os setores menos
favorecidos.
Entretanto, a disponibilização de acessos de uso co-
letivo aos serviços de Internet deve ser considerada
no conjunto de seus diferentes aspectos: não só o
ponto de acesso em si, mas os investimentos na in-
fra-estrutura necessária, a remuneração dos servi-
ços, o escopo de acesso, etc.�
(ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A.)

�Acessos de uso coletivo são fundamentais para o
processo de universalização dos serviços de internet,
em linha com as políticas oficiais em todo o setor de
telecomunicações.
Parcela significativa da população é incapaz de sus-
tentar individualmente os custos implicados na aqui-
sição e manutenção do conjunto computador, sof-
tware, telefonia e Internet. Esforços no sentido de tam-
bém incluir esta população na chamada economia
digital são imprescindíveis para se melhorar sua ca-

6.6 - Qual a sua opinião
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sos de uso coletivo que per-
mitam o acesso aos servi-
ços Internet?
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pacitação profissional, oferecendo meios para busca
de melhorias em seu próprio padrão de renda. Neste
sentido, é fundamental que os pontos de acesso de
uso coletivo sirvam como veículos efetivos de educa-
ção e treinamento, para além de meros pontos de
conexão à Internet. Pedagogicamente, deve-se enca-
rar tais pontos como um primeiro contato com o uni-
verso digital. Assim, é fundamental que todos os usuá-
rios possam repetir a experiência que têm nos ambi-
entes coletivos em um dia a dia futuro de contato
com a internet, eventualmente profissional.
Programas de incentivo à criação de tais pontos cole-
tivos deveriam assumir como premissa a criação de
ambientes e experiências replicáveis em um cotidia-
no produtivo, efetivamente produzindo uma política
ativa de inclusão digital.�
(Intel Semicondutores do Brasil Ltda.)

Sem comentários.

Quanto a faturação única:
�Como ao mesmo tempo que as prestadoras de SCM
fazem cobrança do usuário pelos serviços prestados,
elas também remuneram as prestadoras de STFC
pelo uso de sua rede, a cobrança dos serviços deve
ser concentrado em uma única fatura. Deste modo,
o usuário pode ter mais controle sobre o uso de sua
linha telefônica, garantindo  a liberdade  de escolha
dos serviços de conexão à Internet. Deste modo, o
usuário do serviço pode, por exemplo, contratar ou
cancelar o serviço de uma prestadora de SCM  a
qualquer instante. E, aproveitando o sistema de co-
branças já existente, a cobrança poderia ser feita na
fatura dos serviços de STFC tendo em vista que os
serviços de conexão à Internet passarão, de alguma
forma, pelas redes da STFC.�
(Alan Soares Viana, Emanoel Silvestre Oliveira e Sil-
va, José Fernandes Souza Filho, Liana de Souza Mar-
tins Vale, Lívia Raquel de Macedo Reis)

6.6 - Qual a sua opinião
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mitam o acesso aos servi-
ços Internet?
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�Sim. � (Maria Custódia, Jaylson Leonardo, Rafael
Carvalho, Milton Júnior e Belmiro)

�Primeiramente, deve-se adotar um código não
geográfico para ser usado pelos provedores. Fei-
to isso a fatura poderia vir na conta telefônica sem
maiores transtornos pois o usuário saberia distin-
guir bem quais valores eram relativos a Internet
e quais eram relativos a ligações telefônicas.�
(David Pereira Cardoso, Frank Pessoa Avelino, Na-
tan Franklin, Osmar Mendes Leal Silva e Rômulo da
Silva Araújo)

�Por uma questão de comodidade, a cobrança dos
serviços STFC e SCM deveriam ser feitos em uma
única fatura... �
(André Freitas, Diogo Fontão e Hermes Manoel)

�Não. Acreditamos que seria melhor os usuários con-
tratar os serviços das duas empresas e as faturas
viessem separadas, pois a empresa receberia o seu
dinheiro independentemente da outra e o usuário
poderia contar com uma tarifa fixa  em relação aos
serviços da empresa de SCM uma vez que ela alu-
garia a rede da empresa de STFC pôr um preço fixo.
Isto iria ajudar o usuário na previsibilidade de gastos
em vez de aumentar a incerteza de gastos com aces-
so a Internet.�
(Francisco Willamy, Marivaldo Batista, Fernando So-
ares, Marcos Aurélio e José Antônio Rodrigo)

Quanto a qual fatura
deve ser efetuada a cobrança:
�A cobrança de tarifas deveria ser avaliada por uma
taxa mensal por tempo de acesso cobrada pelos
provedores e as companhias telefônicas em uma
tarifa só, por exemplo a mensalidade do provedor
já incluir os gastos telefônicos, ou com tarifas redu-
zidas, e não por pulsos, tendo um acesso (pulso)
único a cada conexão, independente do tempo uti-
lizado, e da localidade para onde o provedor está
estabelecido.�
(Cássio da Cunha Catro Scherer)

Pessoa Física6.7 - A cobrança dos servi-
ços de telecomunicações
(STFC e SCM) deve ser fei-
ta em uma única fatura? Na
fatura de qual serviço deve
ser feita esta cobrança?
Apresente as condições
que julgue necessárias para
a cobrança em uma única
fatura.
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�Gostaríamos de um sistema mais barato para aces-
so a Internet.
Somos 5 pesssoas que utilizam a Internet na minha
casa e pagamos um absurdo em contas telefônicas.
Sugiro um sistema que tenha uma única conta, ex-
pedida pelo servidor e a extinção da cobrança de
pulsos telefônicos ...�
(Diemes Vieira Santos)

�Seria conveniente vir na conta da Telefônica, sepa-
radamente: uso do telefone e uso da Internet�
(Luis Sérgio Ferreira)

�Em relação ao item 5.2.3 sugiro que a cobrança
deste acesso por tarifa única, seja feita pela compa-
nhia telefônica e não pelo provedor. �
(Fernando Santiago d Pin Calmon)

�Acesso sem tarifação telefônica, a ser pago pelo Pro-
vedor, com tarifa já inclusa na cobrança da provedo-
ria.� (Palmeiron Couto Pimentel)

�Na fatura do serviço STFC. Maior controle dos gastos a
nível de usuário, Possível unificação de serviços�
(Maria Custódia, Jaylson Leonardo, Rafael Carvalho,
Milton Júnior e Belmiro)

�Na do SFCT, serviço que quase toda a população
possui em casa. Para isso, deve haver uma interco-
nexão entre os sistemas e maior popularização do
SCM.�
(André Freitas, Diogo Fontão e Hermes Manoel)

�Na minha opinião, a cobrança dos serviços específi-
cos de acesso a Internet neste novo modelo deveria
ser efetuada através de fatura específica;�
(Zudgard Paes Coelho)

Quanto às condições de faturação:
Sem comentários.

Quanto à fatura única:
Sem comentários.

6.7 - A cobrança dos ser-
viços de telecomunicações
(STFC e SCM) deve ser fei-
ta em uma única fatura?
Na fatura de qual serviço
deve ser feita esta cobran-
ça? Apresente as condi-
ções que julgue necessári-
as para a cobrança em
uma única fatura.

Pessoa Física

Comitê Gestor
da Internet
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Quanto a qual fatura
deve ser efetuada a cobrança:
Sem comentários.

Quanto às condições de faturação:
Sem comentários.

Quanto à fatura única:
�A definição da responsabilidade pela cobrança deve
ser feita livremente pelo próprio mercado, pois esta
é a maneira mais eficaz de se encontrar a maneira
mais eficiente e econômica de realizá-la.� (Telemar)

�Na visão do assinante a existência de uma única
fatura é benéfica. Sugerimos que a fatura do STFC
seja utilizada, uma vez que a mesma já é conhecida
pelos usuários que fazem acesso discado e as pres-
tadoras de STFC já oferecem este serviço.� (Brasil
Telecom)

Quanto às condições de faturação:
�Se for feita, facilitará aos clientes, contudo deverão
ser levados em conta os custos e demais aspectos
envolvidos, tais como índices de qualidade de servi-
ço, indicadores, inadimplência, etc.
Em nosso entendimento, há necessidade de Acordo
entre as Prestadoras, estabelecendo como isto será
processado, conhecimento prévio do que será fatu-
rado, quem será responsável pelo atendimento ao
cliente no pós venda, e índices de qualidade a serem
pactuados por ambas as partes. Isto posto, a Presta-
dora do STFC deve ser informada que um determi-
nado usuário de seus serviços, também está habili-
tando-se a um determinado Provedor de serviço de
Internet em determinado plano de serviço.�
(Sercomtel)

�A cobrança conjunta poderá ser feita sempre que
forem superadas as barreiras operacionais que cir-
cundam este tipo de serviço, tais como:
Ø Tratamento da Inadimplência
Ø Reclamações
Ø Confidencialidade

6.7 - A cobrança dos servi-
ços de telecomunicações
(STFC e SCM) deve ser fei-
ta em uma única fatura?
Na fatura de qual serviço
deve ser feita esta cobran-
ça? Apresente as condições
que julgue necessárias para
a cobrança em uma única
fatura.

Concessionárias
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Comitê Gestor
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Ø Independência entre os serviços
Ø Adequação de processos
Ø Adequação de sistemas
Isto requer estudos de análise de viabilidade técnico-
econômica.� (Telefônica)

�Deve ser ressaltada a existência de restrições à cobran-
ça de serviços de terceiros em faturas de STFC (limina-
res em cada Estado proibindo a cobrança de serviços
de valor adicionado nestas faturas).�  (Brasil Telecom)

Quanto à fatura única:
�Entendemos que a forma de cobrança dos serviços
é matéria que se situa no âmbito da decisão empre-
sarial, e que, quanto a isso, as empresas tendem,
em um mercado competitivo, a procurar atender as
exigências de seus assinantes.
Ressaltamos, todavia, a necessidade de se impor efe-
tivamente às prestadoras do STFC local a obrigação
de tornar o seu sistema de cobrança disponível às
prestadoras interessadas, em condições justas e iso-
nômicas.� (Embratel)

Quanto a qual fatura
deve ser efetuada a cobrança:
Sem comentários.

Quanto à fatura única:
�O co-faturamento diminui os níveis de inadimplência,
de um modo geral, e ao mesmo tempo, representa
comodidade ao usuário. As dificuldades na implanta-
ção de fatura única, atualmente, estão relacionadas à
adaptação dos complexos sistemas de co-faturamen-
to utilizados pelas prestadoras de STFC, bem como,
às restrições legais, dentre elas a determinação da
Portaria nº 3/2000 do Ministério da Justiça que esta-
belece a obrigatoriedade de autorização expressa do
usuário para a cobrança de serviços de terceiros em
conta de serviço já contratado. Assim, nos casos de
acordo de co-faturamento entre operadoras de STFC
e provedores, para apresentação de tais valores na
conta dos clientes de STFC, é necessário autorização
expressa dos clientes envolvidos.� (GVT)

6.7 - A cobrança dos ser-
viços de telecomunicações
(STFC e SCM) deve ser fei-
ta em uma única fatura?
Na fatura de qual serviço
deve ser feita esta cobran-
ça? Apresente as condi-
ções que julgue necessári-
as para a cobrança em
uma única fatura.

Concessionárias
STFC Local

Concessionárias
STFC Longa-

Distância/
Internacional

Autorizadas
STFC Local
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Quanto à fatura única:
�Baseada na experiência do Produto 600 a Intelig
afirma que a cobrança em uma única fatura,  espe-
cialmente na fatura do STFC, dos serviços de teleco-
municações, conteúdo e acesso é um fator crítico de
sucesso que precisa ser preservado nos novos mo-
delos de acesso à Internet através de conexões dis-
cadas.� (Intelig)

Sem comentários.

Quanto à fatura única:
�Esta questão é irrelevante. Tanto faz. O melhor é
deixar o mercado decidir isto.� (Rede Pegasus)

�Deve haver somente uma cobrança, que poderá
ser feito por qualquer um deles, desde que as regras
de cobrança única já impostas pela ANATEL para as
prestadoras de STFC sejam respeitadas.�
(Directnet Prestação de Serviços Ltda.)

�A Cobrança única, sem dúvida, pode trazer algu-
mas vantagens, tais como redução de custos, facili-
dade para o usuário visualizar suas contas e outras.
No entanto, existem questões mercadológicas mui-
to complexas, que levam os ISPs a analisarem esta
questão de outra forma. Assim sendo, poderia ser
feito desde que por opção única do ISP.
Vamos nos lembrar que o usuário é cliente, para efei-
to de Internet, do Provedor de Internet, que é quem
lhe presta os serviços de valor agregado.
Assim sendo, este tem que manter o controle de sua
operação financeira, com o completo domínio de suas
ações contra eventuais mal pagadores (o que não seria
possível, se o SVA estivesse constando de uma única
Nota de Serviços/Fatura emitida por uma outra em-
presa, ainda mais se levarmos em consideração que
existem critérios empresariais e fiscais diferentes para
cada um dos itens cobrados na mesma fatura).
Além disso, existe a legislação tributária brasileira que
adicionaria impostos à toda a transação de transfe-
rência de recursos.� (Abranet)

Autorizadas
STFC Longa-

Distância/
Internacional

6.7 - A cobrança dos servi-
ços de telecomunicações
(STFC e SCM) deve ser fei-
ta em uma única fatura?
Na fatura de qual serviço
deve ser feita esta cobran-
ça? Apresente as condições
que julgue necessárias para
a cobrança em uma única
fatura.

ABRANET

Autorizadas
SCM

Autorizadas
SMC
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Sem comentários.

Quanto à fatura única:
�Somos favoráveis a formas alternativas de fatura-
mento, inclusive, o faturamento do serviço de Prove-
dores de Conexão à Internet pela prestadora do STFC
ou pela prestadora de SCM caso o Provedor de Co-
nexão à Internet assim escolha. Entretanto, uma vez
mais, gostaríamos de chamar a atenção de V.Sas.
para o nosso comentário ao item 5.3.� (AOL)

�A cobrança em fatura única para serviços de teleco-
municações e serviços Internet poderá ser realizada,
porém, jamais com efeito compulsório para os ISPs.
Os ISPs deverão ter a possibilidade de escolher quan-
do lhe convierem, a fatura única.� (Terra)

�Entendemos que a cobrança de todos os serviços
envolvidos no acesso à Internet deve ser feita em uma
única fatura, a fim de simplificar a vida do consumi-
dor final, o usuário de Internet. A cobrança única
possibilita maior transparência de informações e pre-
visibilidade aos usuários dos serviços e facilita o seu
pagamento.� (UOL)

Quanto a qual fatura
deve ser efetuada a cobrança:
�Assim, entendemos que, independentemente do
modelo ou modelos propostos pela ANATEL, tanto a
cobrança dos serviços de telecomunicações (STFC e
SCM) quanto a do SVA (serviço de acesso à Internet)
devem ser feitas em uma única fatura, sempre sob a
responsabilidade do provedor de SVA, que é quem
oferece efetivamente o serviço de acesso à Internet
e que possui o relacionamento com o usuário final.
Caberá ao provedor de SVA a prerrogativa de con-
tratar terceiros para a emissão e cobrança dos servi-
ços.
 De fato, deve-se levar em consideração que o pro-
duto que o usuário final busca é �Internet�, que é

6.7 - A cobrança dos servi-
ços de telecomunicações
(STFC e SCM) deve ser fei-
ta em uma única fatura?
Na fatura de qual serviço
deve ser feita esta cobran-
ça? Apresente as condições
que julgue necessárias para
a cobrança em uma única
fatura.

Outras
Associações

de Provedores
de Conexão

Provedores
de Conexão
Dominantes

Pagos
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�fornecida� ao usuário final pelo provedor de SVA e
não por uma empresa de telecomunicações. Na
composição deste produto, a estrutura de telecomu-
nicações é apenas meio (essencial, aliás) para que
ele chegue ao consumidor. Desta forma, acredita-
mos ser primordial que a cobrança (e bilhetagem)
dos serviços de telecomunicações e de valor adicio-
nado seja feita em uma única conta expedida pelo
provedor de acesso à Internet � o que só traria van-
tagens ao usuário final.� (UOL)

Quanto às condições de faturação:
�Acreditamos, também, ser necessário um posicio-
namento da ANATEL sobre a forma de repasse dos
valores recebidos e os requisitos necessários para a
expedição da conta conjunta. Por exemplo, no que
diz respeito à cobrança nos modelos atual e 0i00, o
provedor de SVA e a prestadora de serviços de tele-
comunicações deverão arcar, isoladamente, com os
seus respectivos riscos de inadimplência.� (UOL)

Quanto à fatura única:
�Entendemos que deve ser dada opção de escolha
às SCMs.� (IG)

Quanto a qual fatura
deve ser efetuada a cobrança:
�As SCMs (e prestadoras de outros serviços de tele-
comunicações envolvidas no Modelo IP Direto) de-
vem ter liberdade para negociar com as prestadoras
do STFC a cobrança por meio de fatura única, inclu-
sive com outros prestadores de serviços com quem
venha a contratar. Caso aquelas empresas (SCMs e
prestadoras de outros serviços de telecomunicações)
optem para que empresas pretadoras do STFC, ou
de outros serviços, façam a cobrança em fatura úni-
ca, é essencial assegurar que todos os dados relati-
vos à cobrança assim feita sejam  compartilhados
com tais empresas e com os ISPs.� (IG)

Quanto às condições de faturação:
�Em qualquer caso, garantir que a autenticação de
usuários seja feita pelos provedores de conexão à

Provedores
de Conexão
Dominantes

Pagos
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Internet, e não empresas prestadoras de serviços
de telecomunicações, bem como, no caso de fatu-
ra única, promover o rateio automático das receitas
entre as entidades envolvidas na prestação dos ser-
viços, utilizando o novo Sistema Brasileiro de Paga-
mentos.� (IG)

�Considerar essa possibilidade revela, por parte de
quem a propôs, o desconhecimento das normas tri-
butárias vigentes no país, além de atropelar outros
aspectos legais, contábeis, técnicos e práticos.
Além de ser um procedimento ilegal e desnecessá-
rio, complicaria demasiado o repasse dos valores e a
atuação das empresas envolvidas, especialmente no
caso de inadimplência por parte do usuário.�
(The Club; Metropolitans Informática Ltda)

�As cobranças devem ser feitas em faturas separa-
das.� (Flynet Informática Ltda)

�Bem, depende dos valores negociados,  mas é o
cliente pagar o SCM e este pagar o STFC.�
(Acessoline Soluções de Informática Ltda Me)

�Esta questão deveria ficar aberta, sendo possível
negociação entre as partes (STFC e provedor de aces-
so) para a cobrança em fatura única ou não.  Em
todos os modelos apresentados, inclusive o modelo
atual.
Deve ser criado algum dispositivo que trate com iso-
nomia esta questão, para não favorecer os grandes
provedores de acesso em detrimento dos pequenos,
até porque a intenção é incentivar a criação e manu-
tenção de pequenos provedores no interior do Brasil,
incentivando a proliferação do uso da Internet.�
(JOP Comunicação Virtual Ltda - VIAVALE Internet)

Quanto à fatura única:
sem comentários.

Quanto a qual fatura
deveser efetuada a cobrança:
�No caso de fatura única, parece-nos que a fatura

6.7 - A cobrança dos ser-
viços de telecomunicações
(STFC e SCM) deve ser fei-
ta em uma única fatura?
Na fatura de qual serviço
deve ser feita esta cobran-
ça? Apresente as condi-
ções que julgue necessári-
as para a cobrança em
uma única fatura.

Pequenos/
Médios

Provedores
de Conexão

Provedores
de Conteúdo

Provedores
de Conexão
Dominantes

Gratuitos
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dos serviços de STFC seria  a candidata mais sim-
ples a inclusão de serviços adicionais, desde que man-
tida a liberdade de escolha por parte de provedores
e usuários.� (Agência Estado)

Quanto às condições de faturação:
Sem comentários.

Quanto à fatura única:
�Sim.� (NEC do Brasil S.A.)

�Este aspecto diz respeito ao relacionamento comer-
cial entre operadoras de telecomunicações.�
(ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A.)

Sem comentários.

Sem comentários.

�A todas, é lógico� (Luis Sérgio Ferreira)

�A todos, e o valor da Assinatura Básica contempla-
rá a todos sem fazer-se qualquer ajuste neste.�
(Vagner Gonçalves Leitão)

�A alternativa 5.2� (Erich Raphael Masson)

�5.2 5.3� (Silvio Tadeu Corrêa dos Santos)

�Nenhuma� (Jorge Gomes C. Leite)

�Não há necessidade de ser feita uma única cobran-
ça para qualquer item.� (Paulo José Noga)

�Nenhuma delas.� (Emerson Luis de Santa Helena)

�Para um melhor controle do usuário quanto ao uso
de sua linha telefônica, o ideal é que todos os servi-
ços fossem concentrados em uma única fatura. Dessa
forma, a prestadora de SCM não faria a cobrança
direta do usuário e sim da prestadora de STFC, atra-

Provedores
de Conteúdo

Indústria de
Telecomunicações

Indústria de
Informática

6.7 - A cobrança dos servi-
ços de telecomunicações
(STFC e SCM) deve ser fei-
ta em uma única fatura?
Na fatura de qual serviço
deve ser feita esta cobran-
ça? Apresente as condições
que julgue necessárias para
a cobrança em uma única
fatura.

Escritórios de
Advocacia e
Consultorias.

Pessoa Física6.8 - Considerando as três
alternativas regulatórias
apresentadas em 5.1, 5.2
e 5.3, a quais deve ser apli-
cada a cobrança em uma
única fatura?
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vés de eventuais acordos firmados entre eles. E, so-
mente no caso de oferta de planos de serviços do
SCM sensíveis ao nível de utilização, em que seria
necessário o registro individual e a discriminação e
detalhamento da cobrança do serviço, é que se po-
deria pensar em uma fatura separada para a presta-
dora de SCM, o que geraria a �previsibilidade� de
gastos por parte do usuário. Mas isso somente no
caso de a cobrança em  um única fatura mostrar-se
inviável ou com divergências.�
(Alan Soares Viana, Emanoel Silvestre Oliveira e Sil-
va, José Fernandes Souza Filho, Liana de Souza Mar-
tins Vale, Lívia Raquel de Macedo Reis)

� 5.2 : Deveria unificar os tipos de códigos de acesso.
  5.3 : Com o uso do IP direto, a fatura poderia ser
unificada trazendo suas devidas especificações de
serviços.�
(Maria Custódia, Jaylson Leonardo, Rafael Carvalho,
Milton Júnior e Belmiro)

�As 3 alternativas devem ser fundidas para formar
uma única alternativa e aplicar a cobrança única a
essa alternativa.�
(David Pereira Cardoso, Frank Pessoa Avelino, Natan
Franklin, Osmar Mendes Leal Silva e Rômulo da Silva
Araújo)

�Na regulatória apresentada no item 5.1.�
(André Freitas, Diogo Fontão e Hermes Manoel)

�Não acreditamos que a fatura única seja uma boa
idéia, como disposto na questão anterior. Exceto no
caso de uma mesma empresa oferecer os serviços
de STFC e SCM.�
(Francisco Willamy, Marivaldo Batista, Fernando Soa-
res, Marcos Aurélio e José Antônio Rodrigo)

Sem comentários.

�Em qualquer uma delas, desde que haja um acordo
prévio, e que este faturamento não impacte nos indi-

6.8 - Considerando as três
alternativas regulatórias
apresentadas em 5.1, 5.2
e 5.3, a quais deve ser apli-
cada a cobrança em uma
única fatura?

Pessoa Física

Comitê Gestor
da Internet

Concessionárias
STFC Local
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cadores da Prestadora do STFC, ou ainda que haja
um indicador específico para este tipo de faturamen-
to.� (Sercomtel)

�A cobrança conjunta de serviços é válida em qual-
quer um dos 3 modelos apresentados, desde que
sejam observadas as questões levantadas no item
anterior, sendo que em nosso entendimento a única
situação onde efetivamente poderia ocorrer uma si-
tuação de cobrança conjunta entre as prestadoras
SCM e STFC é no modelo IP Direto. Nos demais
casos poderia ocorrer à cobrança dos valores dos
Provedores de Internet nas contas dos Prestadores
de STFC e SCM.� (Telefônica)

�A definição da forma de cobrança e a aplicabilida-
de em cada modelo também deve ser feita livremen-
te pelo próprio mercado.� (Telemar)

�A cobrança dos serviços de telecomunicações de
provimento de Internet em fatura única poderá ser
implementada em curtíssimo prazo para o modelo
de acesso vigente.  Para os modelos 0i00 e IP Direto
deverão ser primeiramente equacionadas as dificul-
dades apontadas na resposta à questão 7.
De toda forma, o co-faturamento, em qualquer mo-
delo, não deverá ser obrigatório e/ou regulado, já
que dependerá de acordos comerciais entre as par-
tes envolvidas e, principalmente, da decisão dos usu-
ários.� (GVT)

Sem comentários.

Sem comentários.

�Também é irrelevante e devem ser deixadas ao sa-
bor do mercado.� (Rede Pegasus)

�Apenas no item 5.3�
(Directnet Prestação de Serviços Ltda.)

6.8 - Considerando as três
alternativas regulatórias
apresentadas em 5.1, 5.2
e 5.3, a quais deve ser apli-
cada a cobrança em uma
única fatura?

Autorizadas
STFC Local

Autorizadas
STFC Longa-

Distância/
Internacional

Autorizadas
SMC

Concessionárias
STFC Local

Autorizadas
SCM
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�A qualquer uma delas, desde que observado o que
comentamos em 6.7 e que seja opção do Provedor
de Acesso a Internet.� (Abranet)

Sem comentários.

�Acreditamos que nas alternativas descritas nos itens
5.2 e 5.3, seja possível cobrar os serviços em uma
única fatura. Sugerimos, entretanto, que essa alter-
nativa esteja disponível à opção do Provedor de Co-
nexão à Internet.� (AOL)

�A qualquer uma delas, desde que observado as con-
tribuições do 6.7.� (Terra)

�Considerando as três alternativas regulatórias apre-
sentadas, entendemos que deverá ser dada opção
de escolha de cobrança em uma única fatura aos
provedores de conexão em todos os modelos apre-
sentados na CP.� (IG)

�Nenhuma.� (Semper Net Informática Ltda)

�...a nenhuma delas.�
(The Club; Metropolitans Informática Ltda)

�Em nenhuma alternativa é viável.�
(Flynet Informatica Ltda)

�Em todas as 3 pode haver esta possibilidade.
Mas sempre, sem haver a obrigatoriedade por parte
do provedor de acesso a repassar seu cadastro de
assinantes para as operadoras.�
(JOP Comunicação Virtual Ltda - VIAVALE Internet)

�Pode ser aplicada aos tres modelos, com as obser-
vações da resposta anterior.� (Agência Estado)

�Única fatura para 5.2 e 5.3.�
(NEC do Brasil S.A.)

6.8 - Considerando as três
alternativas regulatórias
apresentadas em 5.1, 5.2
e 5.3, a quais deve ser apli-
cada a cobrança em uma
única fatura?

ABRANET

Outras
Associações

de Provedores
de Conexão

Provedores
de Conexão
Dominantes

Pagos

Pequenos/
Médios

Provedores
de Conexão

Provedores
de Conexão
Dominantes

Gratuitos

Provedores
de Conteúdo

Indústria de
Telecomunicações



PERGUNTA SEGMENTO CONTRIBUIÇÃO *

* Transcrição do texto apresentado à Consulta Pública
127

RESULTADO DA CONSULTA PÚBLICA Nº 372RESULTADO DA CONSULTA PÚBLICA Nº 372

�Nas alternativas 5.1 e 5.2, existe uma clara distinção
entre o serviço de telecomunicações e o serviço de
acesso à Internet, que é prestado como um serviço de
valor adicionado. E neste caso, a menos que haja um
acordo entre prestadora do serviço de telecomunica-
ções e provedor de acesso à Internet, em princípio a
cobrança seria em duas faturas. Evidentemente, o ser-
viço de telecomunicações pode ser prestado por uma
ou mais operadoras, com cobrança em uma ou mais
faturas dependendo do entendimento entre eles.�
(ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A.)

Sem comentários.

Sem comentários.

Modelo 0i00
�5.2 - Urgente�  (Silvio Tadeu Corrêa dos Santos)

�A implementação deve ocorrer o mais rápido possí-
vel.� (Vagner Gonçalves Leitão)

�Ao meu ver apenas a implementação do serviço
0i00 direto sem a intermediação de um SCM é o
que pode ser realizado, facilmente e sem muito cus-
tos, a curto prazo.� (Lawrence F. King)

�Meu voto é pela continuidade e implantação dos
novos modelos o mais rápido possível.�
(Watson Wilton de Azevedo Rocha)

�Espero que seja aprovada o mais rápido possível
essa mudança para o benefício de todos.�
(Márcio Portela Leandro)

�A 5.2 deve ser implementada caso a 5.1 ainda não
esteja razoável em termos de tarifa ao consumidor
final. Caso da sua implementeção, deve ser feita nos
moldes regionais como foi modificada�
(Emerson Luis de Santa Helena)

6.8 - Considerando as três
alternativas regulatórias
apresentadas em 5.1, 5.2
e 5.3, a quais deve ser apli-
cada a cobrança em uma
única fatura?

Indústria de
Informática

Indústria de
Telecomunicações

Escritórios de
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Pessoa Física6.9 - Considerando as três
alternativas regulatórias
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ma de evolução e/ou de
implementação de cada
uma delas?
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�Com relação à ação regulatória 5.1, como não são
propostas alterações em relação à situação vigente,
a veiculação em mídia sobre tarifação das STFC para
Internet. Como toda alteração exige uma etapa tran-
sitória para sua implementação, um certo período
deve ser considerado para informação da sociedade
e transição para adequações dos meios físicos e lógi-
cos para as possíveis alterações do sistema. As mu-
danças começariam na rede das STFC, permitindo
as mudanças previstas na alternativa regulatória 5.2,
gerando um estrutura que possa abrigar as conexões
através das SCM.�
(Alan Soares Viana, Emanoel Silvestre Oliveira e Sil-
va, José Fernandes Souza Filho, Liana de Souza Mar-
tins Vale, Lívia Raquel de Macedo Reis)

�O modelo 0i00 é um modelo bem proposto e o fato
de aumentar a abrangência possibilita melhor condi-
ções para Internet.�
(Maria Custódia, Jaylson Leonardo, Rafael Carvalho,
Milton Júnior e Belmiro)

�A atribuição aos provedores de conexão, de códigos
de acesso (números telefônicos), melhoraria bastan-
te a velocidade de conexão, pois diminuiria o con-
gestionamento na linha telefônica.
·A criação de planos de serviço do STFC fixando cri-
térios de tarifação telefônica, como um plano de tari-
fa única, ocasionaria uma grande demanda no uso
do serviço. Assim, o faturamento da prestadora tam-
bém seria maior, ou seja, a utilização do serviço de-
senfreadamente, mesmo que ele fosse barato, daria
um maior lucro para empresa.�
(Francisco Willamy, Marivaldo Batista, Fernando Soa-
res, Marcos Aurélio e José Antônio Rodrigo)

�A implementação desse modelo deve ser feita o
quanto antes, haja vista que o ex-responsável pela
Anatel, Renato Guerreiro, prometeu o sistema defi-
nido e implementado já apartir de JANEIRO DESTE
ANO.� (Dimitrius Farinnazzo Einstein Klein)

�O modelo 5.2 (com mais poder para os provedo-
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res) deve ser implementado totalmente o mais rápi-
do possível.� (Jônathas Diógenes Castello Branco)

�Gostaria de dizer que não desejo a continuidade do
atual modelo de tarifação multimedida prevista na
questão 5.1 para o acesso à Internet. E sim, desejo
a implementação simultânea dos dois modelos de
tarifação sugeridos nas questões 5.2 e 5.3, para que
o mercado defina na prática qual a modalidade mais
adequada à nossa realidade econômica.�
(Mário César Martins)

�De preferência mudem já apartir de amanhã, pois
com certeza todos os brasileiros irão concordar. Ao
meu ver, se vem para melhorar acho que nem preci-
sa de consulta pública. Ou será que tem que ser ana-
lizado se vai baixar o LUCRO, das LADRAS das OPE-
RADORAS DE TELEFONIA. �
(Jean F. Schelle)

Modelo IP Direto

�A 5.3 não deve ser implementada nunca.�
(Emerson Luis de Santa Helena)

�5.3 - Urgente� (Silvio Tadeu Corrêa dos Santos)

�Quero colocar o minha preferência quanto à forma
de acesso à Internet, como a forma de IP Direto, e
ainda colocar o meu anseio quanto a regulamenta-
ção o quanto mais rápida dessa proposta, pois sou
Médico de uma cidade onde não existe provedor e
gasto muito com internet.� (Júlio César)

�O modelo de IP direto facilita muito a conexão en-
tre usário e provedor uma vez que serviços diferen-
tes podem ser utilizados em redes diferentes.�
(Maria Custódia, Jaylson Leonardo, Rafael Carvalho,
Milton Júnior e Belmiro)

�As alternativas 5.1 e 5.3 necessitam de mais urgên-
cia pois, facilitariam tanto a vida do pequeno usuário
do interior (5.3) quanto do usuário de forma geral.�
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(David Pereira Cardoso, Frank Pessoa Avelino, Natan Frank-
lin, Osmar Mendes Leal Silva e Rômulo da Silva Araújo)

�O modelo IP DIREITO para a conexão a Internet
deve ser melhorado. O principal problema é a inter-
conexão à rede do STFC ao provedor. Este é ocasio-
nado devido o STFC transmitir inúmeros serviços,
como a transmissão de voz, de imagens, e outros. �
(Francisco Willamy, Marivaldo Batista, Fernando So-
ares, Marcos Aurélio e José Antônio Rodrigo)

�A introdução de quaisquer alterações e modelos al-
ternativos leve sempre em conta a estabilidade do
sistema e o interesse de usuários e provedores, e
que seja sempre feita paulatinamente, sob uma óp-
tica evolutiva, segmentada segundo as necessidades
das diferentes naturezas e perfis de usuários finais.�
(Comitê Gestor da Internet)

Modelo 0i00
�Para a segunda alternativa, item 5.2 deve-se levar
em conta a implementação efetiva da portabilidade
dos Códigos Não-Geográficos.� (Sercomtel)

�Entendemos que a alternativa 5.2. pode ser implan-
tada gradualmente em função da disponibilidade da
interconexão classe III local nas localidades a se be-
neficiarem desta alternativa.� (Brasil Telecom)

�Fica difícil estabelecer um cronograma de evolução
ou de implantação ds propostas apresentadas sem
que antes tenham sido amplamente discutidas as
seguintes questões:
Ø Estabelecimento de valores de receita de público
e interconexão, que demandaria estudos técnico-eco-
nômicos para determinação dos valores.
Ø Negociações para o estabelecimento das condi-
ções de interconexão entre as redes e de códigos de
acesso adequados.
Ø Necessidade de realização de investimentos para
operacionalizar os modelos
Portanto dependendo do modelo adotado, a estima-
tiva de investimento e tempo de desenvolvimento e
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implementação para mudança dos sistemas, o cro-
nograma poderá ser bem diferente podendo levar
não menos de um ano para sua implementação em
alguns casos.� (Telefônica)

�A implementação precipitada de um plano de uni-
versalização do acesso à Internet pode levar ao con-
gestionamento e deterioração da rede tanto para In-
ternet quanto para voz.
A velocidade da implantação e da evolução dos mo-
delos que requeiram investimentos significativos de-
vem ser determinada pela atratividade dos investi-
mentos para as prestadoras dos serviços e/ou pelo
grau de envolvimento do governo na disponibiliza-
ção de recursos.� (Telemar)

Modelo IP Direto
�Para o modelo 5.3 tem-se que levar em conta a
implementação de Servidores de Acessos Remotos
(Remote Access Server - RAS) em todos os pontos
de acessos e negociação para implementação de
faturamento conjunto (co-billing).� (Sercomtel)

Modelo 0i00
�A segunda alternativa regulatória proposta, com a
criação de código específico (�0i00�), realmente ca-
rece de maior detalhamento e de um cronograma
que defina as etapas de sua implantação.
(Embratel)

Modelo IP Direto
�Como já exposto, consideramos inviável a imple-
mentação da terceira alternativa regulatória apre-
sentada.� (Embratel)

�Implantação gradual de modelos, com fases de tes-
te e comprovação de sua eficácia e qualidade;�
(GVT)

�No entanto, caso a Agência crie novos modelos de
acesso, é imprescindível uma implantação gradual,
para adaptação das redes de telecomunicações e
do mercado.� (GVT)
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�A Intelig sugere que, da mesma forma que aconte-
ceu com o Plano de Metas para Disponibilização de
Pontos de Interconexão e Pontos de Presença para
Interconexão, objeto do ANEXO II do Regulamento
Geral de Interconexão, a Anatel estabeleça um cro-
nograma segundo o qual as Concessionárias do STFC
deverão inicialmente transportar o tráfego de forma
independente da distância para pontos de intercone-
xão das prestadoras do SCM ou do SRCP localizados
em cada setor do Plano Geral de Outorgas e, paula-
tinamente, dentro de um prazo de 10 (dez) anos,
por exemplo, seja exigida maior capilaridade das re-
des IP até se chegar à obrigatoriedade de se ter Pon-
tos de Presença IP em cada área local.� (GVT)

Sem comentários.

�Imediata e com a preocupação de invalidar os contratos
atuais com cláusulas de multa, caso sejam desfeitos
antes de um prazo determinado.� (Rede Pegasus)

�A empresa hoje já está apta a prestar o serviço como
foi colocado nos itens 5.2 e 5.3.�
(Directnet Prestação de Serviços Ltda.)

�Dessa forma, os dois modelos (0i00 e IP Direto)
devem ser disponibilizados simultaneamente, como
opção aos usuários e ISPs, obviamente, apenas limi-
tados pelas características inerentes a cada um (ca-
pilaridade e disponibilidade), mas nunca por prioriza-
ção dada pela operadora.� (Abranet)

Modelo 0i00
Sem comentários.

Modelo IP Direto
Sem comentários

Modelo 0i00
�Nós apoiamos os dois modelos 0i00 e IP Direto,
conforme nossos comentários à esta consulta públi-
ca. Além disso, acreditamos que os modelos possam
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co-existir e deveriam ser implementados simultane-
amente.� (AOL)

�Frise-se uma vez mais a importância das contri-
buições do item 5.1, as quais gostaríamos que fos-
sem implementadas imediatamente, a fim de cor-
rigir os atuais desvios causados pela aplicabilidade
das tarifas de interconexão para tráfego de Inter-
net.� (Terra)

�Preliminarmente, propomos que a ANATEL inicie
de imediato, como MEDIDA CAUTELAR (ainda an-
tes da entrada em vigor da regulamentação quan-
to ao uso de serviços e redes de telecomunicações
no acesso a serviços de Internet), processo de tran-
sição da atual sistemática de remuneração de in-
terconexão entre redes para uma outra modela-
gem em que tal remuneração não seja sensível ao
tempo de uso.� (UOL)

Modelo 0i00
�Entendemos que deverá ser dado tempo neces-
sário para implementar as modificações, de forma
a preservar a cadeia de valor da internet. Nesse
sentido, deverão ser estabelecidos prazos mínimos
e máximos para a adequação das partes, para que
se evitem perturbações nos serviços atuais.� (IG)

Modelo 0i00
�Os items 5.2 e 5.3 também podem ter aplicação
imediata após aprovados e regulamentados, bastan-
do que esta aprovação e regulamentação seja am-
plamente divulgada para os usuários finais, para os
provedores de acesso e serviços Internet, para as ope-
radoras de STFC e todos os envolvidos no mercado.�
(JOP Comunicação Virtual Ltda - VIAVALE Internet)

�...o segundo seja digamos melhor visto quanto às
consequências.�
(Acessoline Soluçoes de Informatica Ltda Me)

�Este modelo deve ser implementado. Porém com
uma ressalva:
- No item 5.2.3 deve ser adotada outra maneira que
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permita a previsibilidade de gastos. Ao invés de uma
tarifa não medida, cobrar por minuto, o usuário pode
acompanhar quantos minutos gastou pelo site do pro-
vedor e prever quanto vai gastar com a conta telefo-
nica.� (Flynet Informatica Ltda)

�Acredito que o  código de acesso não-geográfico
0i00, não deverá ser implementado, por não propor-
cionar o desenvolvimento de infra-estrutura local de
telecomunicações, ao contrário disto, proporcionará
a concentração de infra-estrutura em poucas locali-
dades, conseqüentemente, isto vem favorecer os
grandes provedores, e retira do provedor local,  a  van-
tagem de estar na localidade da prestação de servi-
ço, e proporcionar para sua localidade melhor aten-
dimento e desenvolvimento de comunidades virtuais.�
(Linkway Internet Provider Ltda)

�Sou totalmente contrário aos modelos propostos nos
itens 5.1, 5.2 e 5.3. �
(The Club; Metropolitans Informática Ltda)

Modelo IP Direto
�Espero que o novo modelo se confirme o mais bre-
ve possível, para os provedores poderem  organizar
sua estrutura com antecedência.�
(Plugnet Provedor Internet)

�Enfim, minha opinião é que o terceiro modelo seja
aprovado de imediato...�
(Acessoline Soluçoes de Informatica Ltda Me)

�Não deve ser implementado.�
(Flynet Informatica Ltda)

Modelo 0i00
�O modelo 0i00 pode iniciar-se assim que possível,
com as precauções necessárias para não causar ins-
tabilidades no sistema.  (Agência Estado)

Modelo IP Direto
�O modelo de IP direto deve ser reestudado antes de
qualquer ação no sentido de implementá-lo �
(Agência Estado)
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Modelo 0i00
�A alternativa 5.2 pode ser implantada em curto es-
paço de tempo, uma vez que já existem plataformas
de rede inteligente para suportar a introdução de
códigos não-geográficos de acesso aos provedores
de Internet. Evidentemente, as redes de telecomuni-
cações deverão ser redimensionadas para fazer fren-
te ao esperado crescimento do tráfego.�
(ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A.)

�Como primeiro passo, é necessária a implementa-
ção da topologia da nova rede definindo os pontos
de presença p/ acesso à Internet evitando com isso o
congestionamento do sistema. Esta atividade deverá
estar de acordo com a definição junto às prestado-
ras.� (NEC do Brasil S.A.)

Modelo IP Direto
�A alternativa 5.3, por outro lado, deverá ser consi-
derada no contexto do efetivo início da prestação dos
serviços de comunicação multimídia. O impacto do
uso do código �XYZW� idêntico para todas as pres-
tadoras SCM trará implicações na forma do encami-
nhamento do tráfego Internet, na implantação de
recursos para extração deste tráfego e na adequa-
ção da capacidade das centrais de comutação local
ao esperado aumento do tráfego. Outro aspecto que
gera dúvida nesta alternativa, é a própria prestação
do serviço de acesso Internet que, segundo nossa
interpretação da proposta apresentada, passa a ser
feito pela operadora do SCM, com as possíveis im-
plicações regulatórias decorrentes.�
(ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A.)

Sem comentários.

Modelo atual
Sem comentários.

Modelo IP Direto
�Em relação à alternativa descrita no item 5.3 (IP
Direto), em um primeiro momento deveria ser pu-
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blicado Regulamento sobre Revenda de Serviços de
Telecomunicações, de modo a tratar especificamen-
te das condições para sua ocorrência. Neste mesmo
documento, poderiam ser incluídas disposições so-
bre o relacionamento entre as partes envolvidas e as
condições de cobrança dos serviços.�
(Tozzini, Freire, Teixeira e Silva)

l Em favor da redução de
preços de telecomunicações
�Revisão dos valores dos Serviços Locais, sendo seus
valores  determinados pelos seus custos reais e não
por um Índice de Correção  ABUSIVO dos Contratos
de Concessão. É bom lembrar que a Lei 9.472  e o
Interesse Público são mais fortes que o Contrato reali-
zado por esta  Agência.� (Vagner Gonçalves Leitão)

�Qualidade, preço, tempo de resolução dos proble-
mas apresentados, segurança nos acessos.�
(Renato Pereira Gomes)

�Com certeza um tempo maior de acesso e uma ta-
rifa mais acessível poderia ser um grande
estímulo.Conheço pessoas que têm computador mas
não usam Internet justamente por causa do custo do
acesso.� (André Luiz)

�A cobrança de ligação telefônica normal atrapalha
sobremaneira o uso para o qual a Internet foi criada,
a de intercâmbio de informações em tempo real. Em
vez de acessar esta ferramenta útil toda vez que é
preciso, para pesquisar sobre informações importan-
tes do momento, pagar contas, baixar programas de
computador e trocar e-mails, restringe-se o uso da
internet a horários por demais fora do comum para
pessoas normais, tal como depois da meia-noite ou
apenas aos finais de semana ou então paga-se de-
mais por isto, descaracterizando o intuito inicial, fre-
ando o avanço pretendido e sendo até mesmo anti-
produtivo, uma vez que pessoas cansadas rendem
menos no trabalho no dia seguinte e podem causar
acidentes diversos.� (Daniel Jonathan Stifft)
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�Sabem, se for aprovado um custo de conexão 24
horas para Internet, com um preço que reflita a situ-
ação econômica do povo, será, sem sombra de dú-
vida, o maior projeto sócio-econômico, do governo
Fernando Henrique.� (João José de Oliveira)

�Hoje, os provedores de Internet proporcionam pla-
nos para acesso. Este acesso é totalmente diferente
do que é cobrado quanto aos impulsos, como os se-
nhores sabem muito bem. Precisamos dos mesmos
planos (ilimitado, 20 horas, 10 horas), mas fixo
(quando ilimitado)  e não-fixo (quando não ilimita-
do). Será que as operadoras deste país não perce-
beram que, caso baixem os pulsos durante sema-
na, ou �construam� preços fixos com os provedo-
res o número de internautas vai duplicar e o ganho
será grande da mesma forma? A saturação do fim
de semana penaliza os provedores que precisam
gastar absurdos com links e novas linhas telefônicas
para dar conta do �recado�, em virtude do preço
praticado aos fins de semana.�
(Charles Piero Siemeintcoski)

�Internet para todos com preços justos�
(Elder Santos Barino)

�Um aviso  - não adianta nada uma tarifa sem pulso,
mas que não seja acessível a todas as classes. O que
acontece hoje, com a telefonia, amargando prejuí-
zos pois as empresas cobram caro, tem esse negó-
cio de 100 pulsos. É  muito caro falar ao telefone fixo
no Brasil, ainda mais acrescido de 25% de imposto.
Vocês poderiam aproveitar e acabar com a mamata
que alguém inventou só para ganhar dinheiro  de ter
que pagar servidor para ter uma conexão rápida.
Isto não existe em lugar nenhum -  paga-se a insta-
lação paga-se a linha/cabo e paga-se ao servidor!!!!!�
(Victoria Telles)

�0800 é o melhor modo de democratizar a Internet
no Brasil. Somente disponibilizando este número com
preços acessíveis para a população, não teremos sus-
to quando a conta de telefone chegar, como tam-
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bém estara disponível o acesso à Internet a toda a
população. Desde já agradeço certo de que o gover-
no achará um meio de democratizar a Internet no
Brasil.� (Wellinghto do Carmo)

�Realmente o sistema atual é muito oneroso para
que a maioria dos brasileiros tenham acesso à Inter-
net� (Vanderli)

�Seria ótimo que houvesse uma mensalidade em
vez de impulsos, desde que obedecesse a um preço
acessível para pessoas de média/baixa renda, dife-
renças entre preços de conexões locais e longa d. e
que não haja limites de horas em acesso.�
(Enézio José Das Neves)

�Dar maior mobilidade de acesso às pessoas de me-
dia/baixa renda, acesso livre para escolas públicas
principalmente no interior onde a mídia ainda é pre-
cária apesar da televisão ainda ser o maior veículo
de comunicação no Brasil.�
(Julio Cesar de Oliveira)

�... visando manter tarifas acessíveis ao público em
geral, para o aquecimento das atividades econômi-
cas dos usuários dos serviços e atendimento do inte-
resse Público.� (Vagner Gonçalves Leitão)

�O serviço de uso da INTERNET por telefone com
cobrança de pulsos impossibilita que as pessoas pos-
sam usufruir do serviço de informações, existem es-
colas que não podem oferecer a INTERNET aos alu-
nos devido ao custo� (Karla Stank da Silva)

�As seguintes questões também estão presentes no
acesso à Internet no Brasil, relativamente à tarifação
através de pulsos:
- internautas surpresos, principalmente quando ini-
ciantes, com os altos valores das suas contas  tele-
fônicas;
- há os internautas que arcam com altas contas tele-
fônicas, mas que há muito almejam por uma tarifa-
ção mais justa;
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- adesão aos serviços de acesso em alta velocidade,
mesmo sem necessitar dela, com o objetivo de fugir
dos pulsos e das altas contas;
a imprevisibilidade do gasto mensal tem levado in-
ternautas a uma menor utilização, ou seja, a  uma
utilização aquém das respectivas capacidades eco-
nômicas, devido ao receio das altas contas;
- o enorme desconforto dos internautas que nave-
gam pela Internet apenas quando é cobrado o  pul-
so de conexão.� (Carlos Alberto Vidal Capocchi)

l Questão da obrigatoriedade
de contratação de provedor
de conexão à Internet
�Não vejo por que o assinante deve sempre sair
prejudicado. Para que contratar um provedor de
acesso a fim de cumprir uma norma que não
traz benefícios ao assinante? Temos de pagar
várias mensalidades diferentes a fim de utilizar
o serviço de banda larga, um deles é o tal pro-
vedor, que não tem função nesse caso. É uma
vergonha se compararmos a outros países, que
não exigem cobranças absurdas dos assinantes.
A cobrança deve fazer jus ao serviço que se está
utilizando.� (Clausv)

�Certamente se não houvesse a obrigatoriedade de
haver um provedor para as conexões ADSL os pre-
ços deste tipo de conexão seriam muito mais palpá-
veis para o usuário comum.� (Paulo Eduardo Garcia)

�A opção de usuários de conexões não-discadas (ex:
ADSL, Cabo) não serem obrigados a assinar um pro-
vedor por mera exigência legal. Essa exigência pre-
judica o consumidor que não está interessado nos
serviços prestados pelos provedores. �
(Ricardo Fabrício Costa Rodriguez Lina)

�Regular a obrigatoriedade de contratação de pro-
vedor no caso dos serviços Internet de banda larga.�
(Jones Raposo de Freitas)

�Fiscalização dos acessos por banda larga. A Telefo-
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nica cobra pelo provimento da banda larga e o pro-
vedor cobra pelo mesmo acesso também, apesar
deste último ser desnecessário. Está sendo pratica-
da a venda casada, obrigando o consumidor a pa-
gar altos custos que são desnecessários.�
(Luis Sérgio Ferreira)

�Questiono o �porque� do acesso à Internet realiza-
do por Pessoa Física ter que passar obrigatoriamen-
te por um provedor de acesso. Não encontro justifi-
cativa plausível que me convença a respeito da ma-
nutenção dessa arbitrariedade que só beneficia uma
minoria de empresas provedoras de acesso. �
(Marcelo Fontanari de Carvalho)

l Incentivos à conexão à Internet Banda Larga
�Regulamentar e incentivar nos grandes centros a
utilização de conexões alternativas a Telefonia Fixa,
tipo cable modem, conexões ISDN e ADSL, liberan-
do inclusive o compartilhamento destas conexões em
condomínios residenciais e comerciais.
Liberar as empresas prestadoras de serviço em rede
de computadores a utilizarem-se destas tecnologias
e associadas a recursos de rede de informática a
repassarem este acesso a Internet de forma com-
partilhada.
Na prática hoje podemos atender com uma cone-
xão ADSL de 256K até 80 usuários sem perda de
performance, informações que as telefônicas não re-
passam pois a elas não interessa.�
(Harly Francisco Ribeiro)

�O fornecimento de acesso a rede de dados deve
atender a toda a area urbana de uma cidade sem
discriminação�
(Marcos de Magalhaes Gomes)

�Acesso Rápido a Internet, como ADSL e TV a Cabo.�
(Maclei dos Santos Tozzato)

�Qualidade da linha telefônica. Menor custo de im-
plantação nos acessos dedicados.�
(Silvio Tadeu Corrêa dos Santos)
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�Visibilidade na prestacão de servicos ADSL com
preços mais acessíveis, bem como no acesso disca-
do e para localidades sem provedores locais.�
(Wagner Gilberto de Carvalho)

�Incluir a alternativa de compartilhamento de aces-
sos dedicados, do tipo cable modem, ADSL, wire-
less etc., nas localidades onde o serviço está disponí-
vel, sendo permitido a empresas contratarem estes
links junto às prestadoras de telecomunicações e
compartilhá-los entre diversos usuários de um mes-
mo condominio, vertical ou horizontal.�
(Jose Hercules Justiniano da Fonseca)

�A única solução para os serviços de acesso à Inter-
net é de que todas as empresas de telefonia, utili-
zem o mais SIMPLES:
Acesso a Internet FORA DO SISTEMA DISCADO,
em 512 K, adequando cabos de fibra ótica no siste-
ma discado.
Isto é simples e já é usado em TODA A AMÉRICA
DO NORTE. Não há necessidade de outros �mo-
dens� e caras cobranças de TARIFAS, como até en-
tão é feito.� (Marta Regina Loss)

�Melhor condições para o povo ter Internet a �ban-
da larga�.� (Ramon)

�Deve ser assegurado que todas as condições de
uso do STFC deverá estar disponível também para
as linhas digitais (ISDN), com tarifas diferenciadas
para acesso em velocidade de 64kbps ou 128kbps.�
(Maxwel de Souza Freitas)

�Nos serviços de banda larga em que a conexão à
rede for feita diretamente pela pela Cia. Telefônica,
prescindindo-se de provedor de acesso à Internet
para tal fim, não será obrigatória a contratação de
um ISP.� (José Magalhães de Souza)

�Com o desenvolvimento tecnológico, outras formas
de acesso à Internet foram criadas desde que as atu-
ais formas reguladoras foram implantadas.
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No interesse da coletividade, essas outras formas de
acesso, que são conexões de alta velocidade, de-
vem se incorporar ao universo dos escopos de regu-
lamentação e fiscalização do poder público (ANA-
TEL).
São elas: Cable Modem (acesso via cabo), ADSL/
ISDN (acesso via cabo telefônico convencional) e Co-
municação sem fio.� (Victor Koifman)

l redes wirelless
�Wireless.�
(André Freitas, Diogo Fontão e Hermes Manoel)

�Uma delas, seria a substituição dos fios por Fibra
Òptica. O acesso a Internet via ondas de rádio e não
somente a linha discada.�
(Francisco Willamy, Marivaldo Batista, Fernando So-
ares, Marcos  Aurélio e José Antônio Rodrigo)

�O acesso discado à Internet a partir de terminais do
SMC, apesar de constituir uma parcela pequena do
total de acessos, é uma realidade que não deve ser
ignorada. Sendo assim, as alternativas de acesso ora
em discussão devem estar disponíveis também aos
usuários do SMC (e, em breve, do SMP).�
(Marcelo Cortizo de Argolo Nobre)

�Não seria interessante estender o acesso à Internet
por telefone fixo também aos telefones celulares?�
(Rodrigo Ferreira Silva)

l outros (redução de impostos, etc)
�Seguem algumas sugestões para inclusão digital e
um novo modelo de acesso discado à internet.
 1- Abertura total do mercado para a livre concorrên-
cia  entre todas as operadoras e em todas as áreas.
 2- Redução da carga tributária dos serviços de tele-
comunicações de 50% para 15%. �
(Avelar Livio dos Santos)

�1-  Viabilizar a isenção, redução ou desconto no
valor cobrado para o acesso feito em  e por unida-
des educacionais vinculadas ao SISTEMA �S�- Se-
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nai, Senac, Sesi e etc, bem como acessos feitos por
ONGs e entidades do Terceiro Setor ou Clubes Re-
creativos e, ainda o mesmo tratamento, para aces-
sos feitos a partir de Hospitais  e Postos de Saúde
credenciados e vinculados ao SUS .
 2- Isenção de cobrança para Prefeituras Municipais
dos municípios que possuem menos de 10.000 (dez
mil) Habitantes.� (Castilho Juarez Dias Barbosa)

�Uma das questões que não foi debatida foi a ques-
tão da segurança. A provedora de acesso à Internet
deve oferecer um mínimo de segurança quanto aos
dados do usuário, em que se torne difícil o comparti-
lhamento de dados e, se for possível, esse usuário
possa ser identificado.�
(Alan Soares Viana, Emanoel Silvestre Oliveira e Sil-
va, José Fernandes Souza Filho, Liana de Souza Mar-
tins Vale, Lívia Raquel de Macedo Reis)

�A questão dos pulsos telefônicos. A conexão com
um provedor deveria ser considerada um outro tipo
de pulso com valor diferente do comum mas cobra-
do uma única vez a cada conexão realizada.�
(Maria Custódia, Jaylson Leonardo, Rafael Carvalho,
Milton Júnior e Belmiro)

�Não, todas as questões já foram citadas anterior-
mente.� (David Pereira Cardoso, Frank Pessoa Ave-
lino, Natan Franklin, Osmar Mendes Leal Silva e Rô-
mulo da Silva Araújo)

Sem comentários.

�Muito embora o tráfego de Internet seja específico
como mencionado na referida Consulta Pública, esta
premissa não é totalmente válida para a rede local,
pois o tráfego Internet faz uso dos equipamentos de
comutação e dos circuitos de transmissão das redes
locais, ocupando a mesma largura de faixa de uma
chamada para conversação. Assim sendo, os planos
de serviço para o acesso à Internet discada, devem
continuar diferenciando os valores de acesso para
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os períodos de maior movimento, pelo menos en-
quanto a tecnologia das centrais for a de comutação
de circuitos. A remuneração dos meios locais tam-
bém deve levar em conta esta premissa, pois as ope-
radoras locais devem ser remuneradas em níveis que
permitam os investimentos em novas plataformas de
última geração, necessárias à evolução futura do ser-
viço.� (Sercomtel)

�Considerando a abrangência da proposta, o núme-
ro de questões a definir e que a operacionalização
das soluções pode levar certo tempo, entendemos
que seria muito conveniente pensar soluções alter-
nativas que possam viabilizar de forma imediata ofer-
ta de serviços aos usuários mais vantajosa que as atu-
ais, como por exemplo, números específicos para
acesso às redes de dados. Assim mesmo, ressalta-
mos mais uma vez que a aplicação de fundos para o
desenvolvimento das telecomunicações deveria con-
templar situações específicas que facilitassem o de-
senvolvimento e a utilização das redes de acesso por
todos os cidadãos.� (Telefônica)

�Deve-se muito do desenvolvimento da Internet ao
caráter democrático e desregulamentado que ca-
racterizou sua evolução. Em geral, o próprio mer-
cado encontrou as soluções e a conduta que me-
lhor promovesse o crescimento da Internet. Isto
ocorreu também no Brasil, que, sem grande inter-
venção regulatória, está sendo melhor sucedido que
países comparáveis no desenvolvimento da Internet.
Assim, deve-se evitar a tentação de regulamentar
este serviço exageradamente. Mais eficaz seria a
promoção de medidas que tornem os investimen-
tos no setor mais atraentes para os investidores pri-
vados.
Uma medida desejável, por exemplo, seria a redu-
ção da carga tributária sobre os serviços de teleco-
municações voltados para o acesso à Internet. Qual-
quer alternativa regulatória para o acesso à Internet
cobrirá tanto o serviço de telecomunicações � taxa-
do com no mínimo 25% de ICMS - como o serviço
de valor adicionado � taxado com 5%.� (Telemar)

6.10 - Além dessas ques-
tões apresentadas, que ou-
tras questões, relativas ao
acesso aos serviços Inter-
net, deveriam ser debati-
das no âmbito da atuação
regulatória da Anatel?

Concessionárias
STFC Local



PERGUNTA SEGMENTO CONTRIBUIÇÃO *

* Transcrição do texto apresentado à Consulta Pública
145

RESULTADO DA CONSULTA PÚBLICA Nº 372RESULTADO DA CONSULTA PÚBLICA Nº 372

�...convém citar aqui uma vertente de atuação da
Agência que deve ser implementada em prol do
desenvolvimento da competição em nível local, a
desagregação das redes locais. O unbundling deve
ser garantido e ofertado (nas suas várias possibili-
dades: line sharing, full unbundling) em condições
justas e isonômicas, o que possibilita a atuação de
novas operadoras, atenuando o monopólio atual-
mente existente no acesso e tornando o mercado
mais competitivo, beneficiando, ao final, o usuário.�
(Embratel)

�Como já explicitado, a ANATEL deve se ater a ga-
rantir a competição onde ela for inexistente ou insu-
ficiente (na originação das chamadas) e não procu-
rar regulamentar a atividade de provedores de Inter-
net, legalmente situados fora de sua alçada.�
(Embratel)

�Além disso, com a possível � e, esperamos, plane-
jada � introdução do modelo 0i00, apontamos ser
necessário que a ANATEL esteja estruturada para
prevenir e reprimir a ocorrência de práticas anticom-
petitivas.� (Embratel)

�Conforme apresentado nos comentários anterio-
res, a Anatel deve considerar soluções que permi-
tam o incremento do modelo atual, de forma que
este atinja as premissas buscadas pela Agência e,
ao mesmo tempo, mantenham as condições regu-
lamentares sobre as quais se embasou o setor de
telecomunicações após a privatização do Sistema
Telebrás.
O modelo atual é, realmente, a melhor opção para
se atingir em curto prazo, senão de forma imediata,
a disponibilidade e previsibilidade do acesso à Inter-
net, desde que implantados planos de tarifa �flat�
(PABI).
No entanto, caso a Agência crie novos modelos de
acesso, é imprescindível uma implantação gradual,
para adaptação das redes de telecomunicações e
do mercado.
As autorizadas deverão ter a faculdade de implantar
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ou não os novos modelos de acesso, haja vista as
razões anteriormente expostas, caso sejam efetiva-
mente adotados pela regulamentação.
Além disso, para se garantir o ambiente competitivo,
bem como, ampliar a diversidade de prestadores, os
novos modelos de acesso deverão prever a participa-
ção de todos os prestadores autorizados pela Anatel
a fornecer serviços de dados, o que inclui não só os
prestadores de SCM, mas também os prestadores
das diversas submodalidades do SRTT e do SLE, na
medida em que há garantia legal a estes últimos (art.
214, I, da LGT) de manterem as referidas autoriza-
ções.
CONCLUSÃO:
Diante das inúmeras considerações discutidas nesta
Consulta apresentaremos a seguir as conclusões de
nossos comentários, de forma  sintética.
(i) Ficou claramente demonstrado que o modelo atu-
al já contém os elementos necessários para atingir
os objetivos da Anatel em curtíssimo prazo, desde que
as operadoras ofereçam um Plano de Acesso Básico
a Internet (PABI). Sob esse aspecto, o modelo atual
oferece as seguintes vantagens:
a. atende, num curtíssimo prazo, aos objetivos pre-
conizados pela Anatel, utilizando a capilaridade exis-
tente da rede STFC;
b. mantém a assimetria regulatória, evitando o forta-
lecimento dos monopólios e assegurando a sobrevi-
vência dos novos entrantes e pequenos provedores;
c. mantém inalterado o cenário regulatório vigente
através da manutenção das atuais regras de interco-
nexão e remuneração de redes.
Nesse sentido, a manutenção das atuais regras pre-
servará a saúde financeira das operadoras, na medi-
da em que permitirá o desenvolvimento continuado
de seus planos de negócio.  Da mesma forma, a pre-
servação das regras sobre as quais os planos de ne-
gócio estão fundados torna possível a captação de
novos investimentos, na medida em que assegura o
retorno daqueles já realizados.
(ii) Em relação à criação de NOVOS MODELOS, FI-
COU DEMONSTRADO QUE SUA CRIAÇÃO TRA-
RÁ RISCOS E PREJUÍZOS AO MERCADO, À REDE
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E AO PRÓPRIO USUÁRIO.  ALÉM DISSO, NÃO HÁ
QUALQUER NECESSIDADE DE SE CRIAREM NO-
VOS MODELOS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS
ANUNCIADOS PELA ANATEL.
Mais especificamente:
a. não há qualquer evidência de que novos modelos
teriam condições de oferecer preços mais atrativos
para o usuário que o atual modelo;
b. novos modelos certamente acarretarão custos de
interconexão que pequenos provedores não pode-
rão suportar, favorecendo a criação de monopólios
de grandes provedores;
c. não é certo que novos modelos seriam capazes
de oferecer a mesma qualidade de serviços atual-
mente oferecida através do STFC;
d. novos modelos poderão provocar a queda da qua-
lidade do STFC como um todo devido ao congestio-
namento e/ou bloqueio das redes de longa distância
� principalmente o 0i00;
e. novos modelos são discriminatórios, especialmente
o 0i00 que atende interesses específicos das con-
cessionárias em detrimento das espelhos, através da
transferência de receitas para as concessionárias;
f. há risco de interposição de ações judiciais pelas
inúmeras partes  prejudicadas, que terão o efeito
de atrasar ou até mesmo impedir a implantação
dos mesmos, retardando desnecessariamente os
benefícios que poderiam ser ofertados, de forma
imediata, aos usuários de Internet dentro do mo-
delo atual.
Diante da síntese das abordagens acima, a GVT
entende que para o atendimento das premissas pre-
conizadas pela Anatel, especialmente quanto ao
atendimento das necessidades básicas de acesso à
Internet pela sociedade brasileira, a Anatel deve
manter o modelo atual associado a um plano de
tarifa �flat�, denominado Plano de Acesso Básico à
Internet (PABI), com as seguintes características:
a. as operadoras devem oferecer uma tarifa única
aplicável a todos os seus clientes, independente da
localização geográfica (cobrindo custos de chama-
da local e LDN), desde que dentro da mesma re-
gião do PGO em que estiver o usuário, aplicável até

Autorizadas
STFC Local

6.10 - Além dessas ques-
tões apresentadas, que ou-
tras questões, relativas ao
acesso aos serviços Inter-
net, deveriam ser debatidas
no âmbito da atuação re-
gulatória da Anatel?



CONTRIBUIÇÃO DA SOCIEDADE À CONSULTA PÚBLICA Nº 372CONTRIBUIÇÃO DA SOCIEDADE À CONSULTA PÚBLICA Nº 372

PERGUNTA SEGMENTO CONTRIBUIÇÃO *

* Transcrição do texto apresentado à Consulta Pública
148

o limite da franquia de minutos associada ao plano.
Atingido o limite da franquia serão aplicadas as tari-
fas regulares do STFC.
b. deve ser adequado ao atendimento das necessi-
dades básicas de acesso à Internet;
c. a oferta de um PABI deve ser obrigatória por to-
das as operadoras, determinada pela Anatel;
d. a franquia de minutos contida no PABI deve ser
dimensionada de forma a evitar o congestionamen-
to da rede;
e. o PABI deve ser oferecido aos clientes de cada
operadora como plano alternativo, independente do
plano de STFC utilizado pelo usuário, ou seja, dois
planos distintos, um para STFC e outro para Inter-
net;
f. o PABI deve permitir a livre escolha de provedores
pelo cliente, sendo indiferente a operadora à qual o
provedor estiver vinculado, evitando-se, assim, a ven-
da casada de serviços/produtos;
g. o PABI deverá permitir o acesso dos clientes ape-
nas aos provedores localizados na região do PGO
na qual o cliente estiver localizado;
h. PABI oferecerá o detalhamento das chamadas
para provedores na conta de STFC.
Como principais vantagens do PABI podemos desta-
car:
(v) não requer novos investimentos pelas operado-
ras e provedores;
(vi) permite a preservação das regras vigentes de
interconexão e remuneração de redes;
(vii) tende a reduzir  preços de acesso à Internet,
decorrente de sinergia comercial entre operadoras
e provedores, através da oferta de pacotes de ser-
viços;
(viii) pode ter implementação IMEDIATA.
Caso a Agência venha a se decidir pela implantação
de novos modelos de acesso, a despeito das desvan-
tagens apontadas, a GVT recomenda a adoção das
seguintes medidas:
(i) coexistência dos modelos;
(ii) prestação facultativa dos modelos pelas opera-
doras;
(iii) implantação gradual de modelos, com fases de

6.10 - Além dessas ques-
tões apresentadas, que ou-
tras questões, relativas ao
acesso aos serviços Inter-
net, deveriam ser debati-
das no âmbito da atuação
regulatória da Anatel?

Autorizadas
STFC Local



PERGUNTA SEGMENTO CONTRIBUIÇÃO *

* Transcrição do texto apresentado à Consulta Pública
149

RESULTADO DA CONSULTA PÚBLICA Nº 372RESULTADO DA CONSULTA PÚBLICA Nº 372

teste e comprovação de sua eficácia e qualidade;
(iv) comprovação de qualidade dos serviços ofereci-
dos no mínimo idêntica à qualidade oferecida pelo
STFC;
(v) preços livremente fixados pelo mercado, ou seja,
não regulados.� (GVT)

Sem comentários.

�O modelo a utilizar no país para conexão à Internet
deve privilegiar as características inerentes a cada
serviço: de um lado o Serviço de Telecomunicações
(LGT, art.60) e de outro, o Serviço de Valor Adicio-
nado ou Provedor de Internet. (LGT, art.61).

Essa separação legal merece ser preservada, e deve
ser portanto estendida a todas as atividades relacio-
nadas ao uso de Internet (atendimento ao cliente,
faturamento, etc...).� (TELESP CELULAR S/A)

�A remuneração pelo uso de redes é inerente a ope-
radoras de serviços de telecomunicações. Desta for-
ma, a Agência tomará providências para vedar qual-
quer repasse da operadora de telecomunicações ao
provedor de internet, quando da edição da Norma,
sob pena de caracterizar o provedor de internet como
operador de serviços de telecomunicações, sujeitos
a necessidade de licença da ANATEL.�
(AT&T Brasil)

�Desta forma, como solução para o setor, entende a
AT&T que as Redes de Serviços, quer STFC, SMC,
SMP, SCM ou SLE, têm que atuar como redes inte-
gradas. Para que isso ocorra de maneira homogê-
nea e isonômica os usuários de serviços de internet
devem ter uma numeração para poder interagir com
as demais redes.
No intuito de fazer cumprir o disposto acima, as opera-
doras do SCM/SLE têm que ter um Plano de Numera-
ção voltado especificamente para o acesso do seu usu-
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ário e não, simplesmente, para acesso de rede.
A faixa numérica seria a principal característica para
implementar a competição no setor.� (AT&T Brasil)

�Insisto na questão de que a tarifa regional e fixa é
um equívoco sob o ponto de vista da tarifa mais baixa
para o usuário final. Entretanto, ela pode ser aplica-
da em locais ou cidades onde a demanda é pratica-
mente nenhuma, até que alguma empresa se inte-
resse na prestação do serviço.� (Rede Pegasus)

�O sucesso da Internet brasileira é reconhecido inter-
nacionalmente e devemos admitir que esse sucesso
foi produzido pelo esforço individual de cada um dos
ISPs que, agregando valor ao serviço de telecomuni-
cação existente, conquistou espaço, desenvolveu con-
teúdos, e atraiu, muitas vezes ensinando pessoa-a-
pessoa  como usá-la, os milhões de usuários que te-
mos hoje.
Sabemos, também, que as Operadoras de STFC, SLE/
SCM, SMC, SMP, Cabo, etc, não dispensam aos pro-
vedores em geral, nenhum tratamento preferencial.
Serviços de SVA sobre as redes, como o de TV a Cabo
(SCMa), que têm regulamentação completa, são
prestados sem que esta seja seguida.
Isonomia de tratamento, tampouco é uma prática
usual entre as operadoras e os provedores em geral.
Comprovadamente algumas dão condições diferen-
ciadas aos provedores de seu próprio Grupo econô-
mico.
Os serviços de Broadband não estão regulamenta-
dos.
O ADSL foi formatado pelas próprias operadoras que
produziram �pacotes prontos� e únicos para quem
os quisesse consumir, muitas vezes, como é o caso
da Telemar no ADSL para o cliente corporativo, não
permitindo a presença do Provedor de Acesso a In-
ternet.
As operadoras de redes Broadband alegam dificul-
dades técnicas, econômicas e operacionais impondo
aos ISPs topologias e configurações de rede muito
rígidas, não adequadas às necessidades dos prove-
dores de Internet, impossibilitando a estes a presta-
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ção de serviços com a garantia de qualidade, rastre-
abilidade (registros de sessões), autenticação, admi-
nistração de endereçamento IP, escolha de conexão
ao backbone Internet, entre outros não menos im-
portantes.
O provedor deve poder comprar, das operadoras de
Telecomunicações, o que precisar para oferecer ser-
viços diferenciados, e não os pacotes sempre iguais
que a todos nivela, não raro, por baixo.
Portanto, propomos que a Anatel deva Regulamen-
tar redes broadband de operadoras de Telecomuni-
cações para suporte à prestação de serviços de In-
ternet (SVA), como:
ADSL; ISDN (disponível apenas em condições espe-
cíficas em algumas operadoras), CABO (rever/fisca-
lizar a regulamentação do SVA sobre redes SCMa);
CELULAR (SMC/SMP); SATÉLITE (SLE/DTH) e ou-
tras.
Em especial, a ANATEL deve se posicionar, imedia-
tamente, sobre a questão do tratamento não-isonô-
mico e discriminatório, claramente dispensado por
operadoras do STFC a Provedores de Acesso a In-
ternet gratuitos, conforme denúncia protocolada pela
ABRANET, em prol da continuidade do desenvolvi-
mento e da qualidade da Internet brasileira.�
(Abranet)

�a) as operadoras de STFC devem passar a forne-
cer níveis de qualidade em suas linhas não apenas
para o tráfego de VOZ, mas também de DADOS
(como a conexão para Internet).  Isto deveria ser in-
cluído nas metas a serem atingidas, e algum órgão
realizar a medição desta qualidade, visto que atual-
mente, sensivelmente em cidades do interior do país,
encontramos dificuldades em trafegar dados pelas
linhas disponíveis (pares metálicos).
b) além do acesso discado e dedicado (banda larga)
através de conexão pelo STFC, devem ainda ser re-
gulamentados e relacionados ao serviço de valor adi-
cionado prestado pelos provedores de acesso à In-
ternet, os serviços de conexão através de meios mó-
veis e �wireless�, principalmente de aparelhos de te-
lefone celulares, os serviços de banda larga em TV
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por assinatura e outros meios de acesso.
c) sugerimos a distinção entre o tráfego de VOZ e de
DADOS pelas linhas de STFC.
d) sugerimos que o tráfego de dados passe a ser tra-
tado como interconexão classe III ou V ao invés de
classe I como é atualmente.
e) deveria ser estimulada a remuneração de interco-
nexão por tráfego gerado entre provedores de aces-
so à Internet e as operadoras de STFC (talvez classe
V), visto que os provedores são grandes geradores
de  conexões de STFC. Com esta receita adicional,
os provedores poderiam ser mais competitivos em
suas taxas de mensalidade.
f) além do 0i00 como apresentado nesta Consulta
Pública, uma forma de incentivar a criação de prove-
dores com acesso e discagem local em mais locali-
dades do Brasil, seria a conexão para a Internet atra-
vés de uma conexão local NÃO somar pulsos na fa-
tura dos usuários, ser livre. Regra esta aplicável ape-
nas para conexões para acesso à Internet e de aces-
so LOCAL.
g) pedimos para a ANATEL avaliar as condições que
levaram à criação dos provedores de acesso �grátis�
e suas formas de atuação, que, certamente possu-
em alguma forma de subsídio para sua manutenção,
através das operadoras de STFC outorgadas que es-
tão ligadas aos mesmos; subsídios e regras estas que
não são claras para o mercado em geral, e não são
estendidas isonomicamente para os demais prove-
dores de acesso estabelecidos.� (Internetsul)

�Como medida adicional, sugerimos que o Governo
Federal implemente uma linha de financiamento se-
melhante ao PROGER para provedores que compro-
vadamente abram novos pontos de presença em ci-
dades ainda não atendidas. Esse financiamento fica
condicionado à abertura de escritório local. Desse
modo, possibilita-se a utilização da modalidade de
housing nas centrais de cabeceira das operadoras
(fator de redução de custos) e garante-se a geração
de empregos e pagamento de impostos municipais.�
(Abraafi)
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�A Anatel deveria regular a oferta de DSL pelas ope-
radoras de forma a prevenir práticas anticompetiti-
vas atualmente existentes, como por exemplo: a) for-
necimento  do componente de acesso juntamente
com a banda IP para a internet de forma casada (as
operadoras forçam os Provedores de Conexão à In-
ternet de usar o seu Backbone IP) , b) as operadoras
se recusam a fazer uma oferta de unbundling tipo
�bit stream�,  e c) as operadoras obrigam, por mei-
os técnicos, que o portal inicial que o cliente final
acessa seja o da própria operadora, não dando ao
cliente a opção de escolher entre os diversos portais
existentes.
Sugerimos também que haja fiscalização das em-
presas de conexão por cabo. Práticas semelhantes
às descritas acima tem ocorrido com frequência, ape-
sar da regulamentação existente.
Por fim, gostaríamos de realçar a necessidade da
Anatel se posicionar imediatamente, sobre a ques-
tão do tratamento não isonômico dispensado pelas
operadoras aos Provedores de Acesso a Internet, em
especial no tocante ao repasse de tarifas de interco-
nexão aos provedores gratuitos.� (AOL)

�A ANATEL deverá debater a questão referente à
adoção de tarifa única. Acreditamos que, caso con-
trário os usuários tenderão a optar por planos sensí-
veis ao nível de utilização � o que trará como resulta-
do a manutenção da situação atual, o que inclui a
imprevisibilidade, a má distribuição do tráfego e utili-
zação irracional das redes. Como conseqüência, a
tarifa de uso de rede deve ser também fixa.
É preciso, também, ser assegurada a manutenção
das atuais condições comerciais que regem o re-
lacionamento entre os provedores de SVA e as pres-
tadoras de serviços de telecomunicações, pois, caso
contrário, poderão aquelas  repassar aos provedo-
res de SVA os valores descontados em razão do ofe-
recimento de planos com tarifa única aos usuários
finais. Ainda no tocante ao fornecimento de serviços
de telecomunicações pelas prestadoras desses ser-
viços aos provedores de SVA, chamamos a atenção
da ANATEL para o fato de que, na implantação do
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modelo 0i00, deveria ser garantida � e de fato ob-
servado pelas prestadoras de serviços de telecomu-
nicações, ao provedor de SVA, a possibilidade de
adquirir troncos telefônicos sem a necessidade de
compra casada de banda para acesso à Internet (o
que vem acontecendo atualmente).
Outro tema que deve ser necessariamente debatido
é o do relacionamento do usuário final com o presta-
dor de SVA. Acreditamos que, independentemente
do modelo ou modelos propostos, deve ser clara e
objetivamente feita a distinção entre o prestador de
serviços de telecomunicações e o provedor de SVA,
restando cristalino que aquele apenas fornece os
meios necessários e essenciais para possibilitar a pres-
tação dos serviços por este último.
Independentemente do modelo proposto, é primor-
dial que o relacionamento com o usuário final seja
efetuado sempre pelo provedor de SVA, que é quem
oferece o acesso à Internet ao usuário final. Nesta
relação, a estrutura de telecomunicações é apenas
um meio para atingir o consumidor. Assim sendo, e
visando à própria segurança da rede (e por conseqü-
ência de seus usuários), entendemos que deve com-
petir sempre ao provedor de SVA efetuar o cadastra-
mento e a autenticação dos usuários finais, a admi-
nistração de endereços IP, o controle e gerenciamento
da rede utilizada na prestação dos serviços bem como
prover aos mesmos o acesso à Internet propriamen-
te dito (a saída de banda para a Internet), efetuando
por fim a bilhetagem e cobrança dos serviços, tanto
de SVA quanto de telecomunicações.
Outra questão que deve ser objeto de debate no
âmbito das discussões sobre acesso à Internet é a
prestação de Serviço de Rede de Transporte de Tele-
comunicações, mediante utilização da tecnologia
ADSL, uma vez que não existe atualmente regula-
mentação para tratamento do tráfego de Internet
nessas redes. As redes atualmente disponíveis não
foram projetadas para atender às necessidades dos
provedores de SVA, especialmente no tocante a au-
tenticação, gerenciamento de conexões de seus usu-
ários e endereçamento IP, bem como saída de ban-
da Internet. As prestadoras de serviços de telecomu-
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nicações não se dispõem a alterar a configuração
existente. Propomos, portanto, que a ANATEL tome
medidas nesse sentido.
Do mesmo modo, as concessionárias de serviços de
TV a Cabo não estão seguindo a regulamentação
em vigor no que diz respeito ao assunto acima, pelo
que propomos igual fiscalização da ANATEL.
Por fim, tendo em vista que não existe regulamenta-
ção quanto ao tratamento do tráfego de Internet nas
redes 2,5 G (1xRTT e GPRS) suportadas por presta-
dores de serviço móvel celular ou pessoal (SMC e
SMP), sugerimos que o mesmo modelo de acesso e
premissas básicas acima citadas sejam adotados.
Propomos ainda que, de forma única e abrangente
a todas as redes de telecomunicações que supor-
tem serviços de Internet em broadband (acima de
128 kbps) a usuários de Provedores de SVA, a ANA-
TEL estabeleça regulamentação específica de modo
que o modelo de interligação deva pressupor que o
usuário das redes Broadband receba os serviços de
acesso à Internet do provedor de SVA. O provedor
de SVA  será  o responsável pela autenticação de
usuário do serviço Internet, pela atribuição e geren-
ciamento de endereçamento IP, pelos logs e rastrea-
mento de uso da rede de serviços Internet, bem
como pelo encaminhamento para navegação na
rede Internet externa ao provedor de SVA. Para tal,
a operadora de broadband deverá estar interligada
ao provedor e este interligado ao backbone internet,
sendo vedada à operadora de telecomunicações a
interconexão ao backbone de internet, para fins de
roteamento do usuário de serviços internet (que é
do provedor de SVA) diretamente à rede Internet. O
provedor de Telecomunicações deve encaminhar o
usuário ao provedor de SVA e este, quando neces-
sário, encaminhar o seu usuário à rede Internet.�
(UOL)

�Recomendamos, no âmbito da atuação regulatória
da ANATEL,  que sejam debatidas questões relacio-
nadas:
a) ao acesso à Internet por meio de Banda Larga e
por meio dos Serviços Móvel Celular e Móvel Pesso-
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al. A atuação da ANATEL nestas formas adicionais
de acesso é fundamental para que se ampliem as
opções oferecidas aos usuários finais, e para  se ga-
rantam tratamentos equânimes e não discrimina-
tórios aos provedores de serviços. Deste modo, acre-
dita-se estarem cobertos os aspectos mínimos es-
senciais ao desenvolvimento do setor e à maturidade
do ambiente de competição;
b) a uma efetiva atuação da Agência, junto aos
órgãos competentes, com vistas a promover a re-
dução da carga tributária incidente sobre os servi-
ços de telecomunicações.  Com efeito, as eleva-
das alíquotas que hoje incidem sobre os preços e
tarifas destes serviços repercutem, de forma inevi-
tável, nos custos arcados pelos usuários finais, di-
retamente, na utilização dos serviços de telecomu-
nicações e, indiretamente, na utilização dos servi-
ços de conexão à Internet. A se manter nesses
patamares, essa carga tributária constituirá fator
de obstrução à universalização da Internet e ao
programa de inclusão digital que ora é desenvolvi-
do pelo Governo Federal.� (IG)

�Sugerimos à Anatel particular atenção aos serviços
de acesso à internet em banda larga e aos serviços
de acesso móvel. Entendemos que a relação de for-
ças entre operadoras de telecomunicações e portais/
ISPs nestes serviços é significativamente desbalance-
ada em favor das operadoras, carecendo, portanto,
de regulamentação específica.� (iBest)

�a) as operadoras de STFC devem passar a fornecer
níveis de qualidade em suas linhas não apenas para
o tráfego de VOZ, mas também de DADOS para a
conexão Internet.  Isto deveria ser incluído nas metas
a serem atingidas, e algum órgão realizar a medição
desta qualidade.
b) além do acesso discado e dedicado (banda lar-
ga) através de conexão pelo STFC, devem ainda ser
regulamentados e relacionados ao serviço de valor
adicionado prestado pelos provedores de acesso e
serviços à Internet, os serviços de conexão através
de meios móveis e �wireless�, principalmente de
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aparelhos de telefone celulares, os serviços de ban-
da larga em TV por assinatura e outros meios de
acesso.
c) sugerimos a distinção entre o tráfego de VOZ e
de DADOS pelas linhas de STFC.
d) e sugerimos que o tráfego de dados passe a ser
tratado como interconexão classe III ou V ao invés
de classe I como é atualmente.
e) deveria ser estimulada a remuneração de inter-
conexão por tráfego gerado entre provedores de
acesso à Internet e as operadoras de STFC, visto que
os provedores são grandes geradores de minutos de
conexão.  Com esta receita adicional, os provedores
poderiam ser mais competitivos em suas taxas de
mensalidade.
f) além do 0i00 como apresentado nesta Consulta
Pública, uma forma de incentivar a criação de pro-
vedores com acesso e discagem local em mais loca-
lidades do Brasil seria a conexão para a Internet atra-
vés de uma conexão local NÃO somar pulsos na fa-
tura dos usuários, ser livre. Apenas para conexões
de Internet e de acesso LOCAL.
g) devem ser feitos esforços no sentido de manter
e incentivar a realização de pequenos investimen-
tos, como tem sido feito desde 1995, por empre-
sas locais, do interior do Brasil, a fim de chegar
onde hoje já chegamos com a interiorização do
uso da Internet.�
(JOP Comunicação Virtual Ltda - VIAVALE Internet)

�Questões como SPAM , Intervenção das TELES
em serviços de internet.�
(Semper Net Informática Ltda)

�O fato de que as TELES estão com as redes de
telefonia em seu poder, faz com que para ELAS
seja muito simples comprar uma empresa �NOME
FORTE� e entrar no mercado de acesso a internet
com custos reduzidos e clara monopolizacão des-
se mercado.�
(mkm internet solution provider)

�Em persistindo todas as propostas, incluindo o atual
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sistema de acesso e cobrança, deverá existir uma
regulamentação que faça com que todos os prove-
dores atuais de acesso possam migrar em condições
iguais (facilidade e disponibilidade de infra-estrutura
e preços adequados que garantam a competitivida-
de) para as novas sistemáticas então aprovadas.�
(OpenWeb)

�Na criação de um novo plano de serviço deverá ser
considerada a possibilidade do provedor de acesso
local  ser recompensado pela geração de tráfego que
ele proporciona à concessionária .�
(Linkway Internet Provider Ltda)

�Dumping e cartel de certos provedores com com-
panhias telefônicas�
(Acessoline Soluçoes de Informatica Ltda Me)

�Antes de estender a amplitude de ação regulatória
da Anatel, julgamos imprescindível que essa insti-
tuição prime por fiscalizar o que já está determina-
do e garantir o cumprimento das determinações
existentes.
A Anatel parece preocupar-se muito em normatizar,
mas pouco valor tem dado ao cumprimento das
mesmas ou aplicar as devidas sanções aos seus trans-
gressores.
Pouca serventia tem um conjunto normas que, ape-
sar de muito bem estruturado, na prática, é fragoro-
samente descumprido pelas grandes empresas do
setor, para as quais a impunidade parece ter se tor-
nado direito adquirido.�
(The Club; Metropolitans Informática Ltda)

l revisão nos planos de serviço
que as prestadoras de STFC;
�É importante, também, uma revisão no conjunto
de alternativas que as operadores de STFC ofere-
cem, destacando-se custos, qualidade e diversida-
de. Há uma clara tendência em algumas opera-
dores de retirarem do mercado opções interessan-
tes aos usuários, em favor das que consideram eco-
nomicamente mais vantajosas. Essa tendência ma-
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nifesta-se, inclusive, numa diminuição da qualida-
de técnica de alternativas que as operadoras não
querem estimular, somada a um aumento de cus-
tos injustificado.� (Agência Estado)

l a verticalização do mercado de provimento;
�É importante que a Agência reguladora trabalhe
no sentido de que as operadoras concentrem-se em
sua atividade principal, antes de buscarem uma ver-
ticalização excessiva que redundaria em mais con-
centração.� (Agência Estado)

l necessidade de revisão da regulamentação
de acesso móvel à Internet (banda larga).
�Há necessidade de uma nova visita à regulamenta-
ção de acesso móvel à Internet, especialmente ban-
da larga.� (Agência Estado)

l proposta de utilização de um Serviço de
Identificação de Chamadas � BINA;

l discussão sobre a forma como será supor-
tado o custo social para a promoção da de-
mocratização do acesso aos serviços Inter-
net (sugestão de utilização dos recursos do
FUST);

�A democratização do acesso aos serviços Internet
representa um custo social e deve ser promovida a
discussão de como esse custo será suportado. Os in-
vestimentos necessários à criação das condições
técnicas para a democratização do acesso aos
serviços Internet poderiam, por exemplo, ser su-
portados pelo FUST.�
(ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A.)

l �política de cobrança do serviço por usuário, se estaria
vinculado ao uso ou a assinatura;� (NEC do Brasil S.A.)
l �identificação de portas de acesso por cidade/nú-
mero de habitantes;� (NEC do Brasil S.A.)
l �no acesso ao SCM, não está claro como o prove-
dor será identificado;� (NEC do Brasil S.A.)
l �atualmente as portas são contratadas por prove-
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dor. A CP 372 não especifica como será essa migra-
ção para o SCM;� (NEC do Brasil S.A.)
l Outra dúvida é se os SCMs serão gerenciados pe-
las operadoras.
�Os SCM�s serão gerenciados pelas operadoras?�
(NEC do Brasil S.A.)

l custo de aquisição de microcomputadores
pessoais;

l sugeriu que a Anatel discutisse a arquitetu-
ra dos sistemas, a abrangência dos terminais
de acesso e suas conexões;
�A ANATEL também deveria discutir a arquitetura dos
sistemas, a abrangência dos terminais de acesso e
suas conexões. A Internet, seus acessos e áreas de
aplicabilidade vem se ampliando e sofisticando cons-
tantemente e rapidamente. Vejam exemplos de apli-
cações com ligação de dados dinâmicos, colabora-
ção entre áreas (peer-to-peer), transações para co-
tação e fechamento (XML) e em um futuro muito
próximo serviços de web (Web Services), isto sem falar
na ampliação e disponibilidade de novos �plug-ins�.
A escolha de uma arquitetura de aplicação limitante
e/ou a limitação na capacidade de processamento
dos terminais ou das redes de conexão, sem que ocor-
ra o devido estudo dos mesmos, pode limitar o su-
porte a inovações e ao desenho de melhores siste-
mas para serviços futuros, limitando a capacidade de
progredir com o e-GOV.�
(Intel Semicondutores do Brasil Ltda.)

l o SVA denominado Internet deve ser objeto
de contrato à parte do STFC;
�O Serviço de Valor Adicionado �SVA� denominado IN-
TERNET deve ser objeto de contrato à parte do STFC.
O Serviço de Valor Adicionado INTERNET é uma rede
de comunicação totalmente livre de regulamentação,
livre de propriedade ou direitos autorais. Confirman-
do essa premissa, verifica-se que o protocolo IP, Sis-
tema Operacional Linux e a maioria dos Softwares
para navegação e comunicação na INTERNET são
gratuitos ou livres de taxas e direitos autorais.
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Sendo a INTERNET um meio de comunicação uni-
versal, democrático e totalmente independente de
nacionalidade ou regras internacionais, devemos
manter os meios de acesso à INTERNET também livre
de regulamentação e disponível à livre iniciativa de pes-
ccsoas físicas e jurídicas as quais se dispõem à ofer-
tá-lo.� (Options Programas Para Computadores Ltda)

l aplicação de condicionamentos regulató-
rios ao acesso banda larga.
�Especificamente quanto à conectividade, acesso em
banda larga deveria ser considerado como objeto
de debate apresentado pela Anatel.
Diversos são os fóruns internacionais onde o tema
tem sido discutido, tanto por órgãos reguladores,
quanto por entidades supra-nacionais, como a Co-
munidade Econômica Européia (e Europe Action
Plan). Banda larga é meio indispensável para o enri-
quecimento das aplicações e serviços prestados via
Internet, possibilitando não apenas uma navegação
mais rápida, mas principalmente ganhos significati-
vos em produtividade. Volume elevado de transações
entre empresas e entre usuários e prestadores de
serviços poderiam ser transferidos para o universo
digital com reduções substanciais em custos.
Efeitos a que se adiciona todo o surgimento de um
ecossistema de desenvolvedores de aplicações e ser-
viços específicos de impacto significativo na econo-
mia. Garantir meios para que haja de fato um au-
mento em sua oferta, a preços mais baixos, efetiva-
mente garantindo maior penetração do serviço deve
ser uma pauta discutida entre a sociedade e o órgão
regulador.� (Intel Semicondutores do Brasil Ltda.)

�1.É importante que as definições constantes da Nor-
ma 4/95 sejam atualizadas na nova regulamenta-
ção, especialmente, dentre outras, as definições de
Internet, provedor de acesso, serviço de valor adicio-
nado, EESPT (entidades exploradoras de serviços
públicos de telecomunicações) e serviço de conexão
à Internet.
Nesse sentido, verifica-se que a definição de serviço
de valor adicionado, por exemplo, apresenta dife-
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renças entre o item 3, b, da Norma 4/95; o Parágra-
fo Único do artigo 10 da Lei 9.295/96; e o Artigo 61
da LGT.
Outro aspecto não mencionado foi o da bidireciona-
lidade ou unidirecionalidade dos acessos, conforme
citado na Resolução 190/99 da Anatel.
Desse modo, uma revisão, adequação e padroniza-
ção dos termos e definições, além dos assuntos já
tratados em outras regulamentações afins, deve ser
efetuada de modo a evitar disparidades e divergên-
cias de interpretação entre as normas.
2.Igualmente, é importante que o relacionamento
entre os provedores de acesso e os prestadores de
serviços de telecomunicações esteja claramente de-
finido no regulamento, inclusive o relacionamento dos
provedores de acesso entre si e dos prestadores de
telecomunicações entre si, especialmente quando
estiver envolvida a revenda de serviços.
3.A regulamentação objeto da Consulta Pública po-
deria conter aspectos com vistas a dirimir ou minimi-
zar os problemas fiscais que vem sendo verificados
em relação à caracterização dos serviços de cone-
xão à Internet como serviços de comunicação, sujei-
tos a ICMS, não deixando ao legislador estadual uni-
camente a interpretação deste termo.
4.A questão da obrigatoriedade ou não da figura do
provedor de acesso para a conexão à Internet tem
sido alvo de discussões judiciais e mereceria esclare-
cimento expresso em regulamentação.�
(Tozzini, Freire, Teixeira e Silva)
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As premissas para o aces-
so aos serviços Internet,
propostas neste documen-
to estão adequadas? Algu-
ma premissa adicional
deve ser considerada? Al-
guma premissa deve ser
descartada?

Quanto à adequação das premissas:
1% sim.
99% sem comentários.
Quanto à adição de alguma nova premissa:
- incluir outros tipos de acesso (banda larga, wireless,
etc);
- considerar níveis mínimos de qualidade e disponibi-
lidade;
- considerar o acesso Internet como um serviço pú-
blico essencial;
- considerar a modernização contínua da infra-estru-
tura.

Quanto à exclusão de alguma premissa:
Sem comentários.

Quanto à adequação das premissas:
100% sim.

Quanto à adição de alguma nova premissa:
Sem comentários.

Quanto à exclusão de alguma premissa:
Sem comentários.

Quanto à adequação das premissas:
80% sim.
20% não.

Quanto à adição de alguma nova premissa:
20% não-utilização da Rede Inteligente para o mo-
delo 0i00, remuneração das redes e caráter faculta-
tivo para a oferta dos modelos 0i00 e IP Direto.
20% sugerem como premissa a ser acrescentada o
fato de que as interconexões de telefonia local são
utilizadas de maneira inadequada para cursar este
tráfego de acesso à Internet, que não deve se con-
fundir com tráfego de voz.

Quanto à exclusão de alguma premissa:
20% discordam quanto à aplicação da universaliza-
ção, qualidade e continuidade referentes ao STFC
como premissa para a oferta de conexão à Internet.

Pessoa Física

Comitê Gestor
da Internet

Concessionárias
STFC Local
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Quanto à adequação das premissas:
100% sim.

Quanto à adição de alguma nova premissa:
100% sugerem acrescentar como premissa o tra-
tamento isonômico a ligação a provedores em cha-
madas de longa distância ou local e coibição do
abuso de poder do mercado que tem como funda-
mento o monopólio na originação de chamadas,
visando o alcance do objetivo de democratizar a
Internet.

Quanto à exclusão de alguma premissa:
Sem comentários.

Quanto à adequação das premissas:
100% não.

Quanto à adição de alguma nova premissa:
100% incluem como premissa a necessidade de
aplicação e o acompanhamento de metas de qua-
lidade de prestação do serviço, bem como, pla-
nejamento e ações que evitem a degradação da
rede em razão do aumento imprevisível do volu-
me tráfego.

Quanto à exclusão de alguma premissa:
100% excluem a seguinte premissa: o estabeleci-
mento de ênfase na máxima utilização de infra-es-
trutura e assevera ainda que a �apropriação dos
benefícios decorrentes da convergência das tecno-
logias� não deve ser uma premissa considerada.
Quanto à diversidade de serviços e de prestadoras,
considera inviável que a mencionada diversidade seja
uma premissa válida, pelas restrições naturais de ex-
pansão de mercado que o país enfrenta em algu-
mas regiões.

Quanto à adequação das premissas:
100% sim.

Quanto à adição de alguma nova premissa:
100% acrescentam como nova premissa a preser-

As premissas para o aces-
so aos serviços Internet,
propostas neste documen-
to estão adequadas? Algu-
ma premissa adicional
deve ser considerada? Al-
guma premissa deve ser
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vação do modelo regulatório aplicado aos Serviços
de Rede Nacional de Pacotes � SRCP. Quanto aos
modelos 0i00 e IP Direto os considera adequados às
premissas apresentadas.

Quanto à exclusão de alguma premissa:
Sem comentários.

Quanto à adequação das premissas:
Sem comentários.

Quanto à adição de alguma nova premissa:
Sem comentários.

Quanto à exclusão de alguma premissa:
Sem comentários.

Quanto à adequação das premissas:
100% sim.

Quanto à adição de alguma nova premissa:
33% reconhecimento da capacidade do empresa-
riado brasileiro em encontrar soluções para a con-
vergência digital e também a competência para ab-
sorver as mudanças e oferecer aos seus usuários
os benefícios decorrentes da convergência digital
e sugere a abordagem da questão da ética dos
prestadores de serviços de Internet.

Quanto à exclusão de alguma premissa:
Sem comentários.

Quanto à adequação das premissas:
100% sim.

Quanto à adição de alguma nova premissa:
100% incluem como premissa a utilização do FUST
para aumentar a capilaridade das redes de STFC para
os acessos à Internet.

Quanto à exclusão de alguma premissa:
Sem comentários.

As premissas para o aces-
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Quanto à adequação das premissas:
100% sim.

Quanto à adição de alguma nova premissa:
Sem comentários.

Quanto à exclusão de alguma premissa:
Sem comentários.

Quanto à adequação das premissas:
100% sim.

Quanto à adição de alguma nova premissa:
l 33% postulam que deverá ser incluída premissa
que determine às operadoras a adoção de medidas
que tenham por finalidade fomentar o desenvolvi-
mento da Internet no Brasil.
l 33% acrescentam como premissa, a ênfase na se-
gurança da rede e respeito à estrutura de preços
praticados pelas empresas de telecomunicações,
bem como a observância do princípio da isonomia
entre as operadoras de STFC e os provedores de
SVA.
l 33% sugerem a inclusão de duas novas premissas:
papel fundamental dos provedores de acesso à In-
ternet decisivo no desenvolvimento atual da Internet
brasileira e barreira de expansão (custo do equipa-
mento).

Quanto à exclusão de alguma premissa:
Sem comentários.

Quanto à adequação das premissas:
100% sim.

Quanto à adição de alguma nova premissa:
50% sugerem a inclusão de duas premissas: a pre-
servação da situação atual de uso do STFC para aces-
so aos serviços Internet e desenvolvimento dos servi-
ços prestados pelos provedores de conexão à Inter-
net e dos provedores de conteúdo, e em segundo
lugar, devem ser reconhecidos os investimentos para
o provimento de conexão, como os voltados para a
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qualidade dos conteúdos que hoje são disponibiliza-
dos pelos provedores brasileiros.

Quanto à exclusão de alguma premissa:
Sem comentários.

Quanto à adequação das premissas:
100%  sim.

Quanto à adição de alguma nova premissa:
10% adicionam a importância do pequeno provedor
no desenvolvimento da Internet nas localidades onde
se encontram instalados e a preservação dos investi-
mentos já realizados. 90% não respondido

Quanto à exclusão de alguma premissa:
Sem comentários.

Quanto à adequação das premissas:
100%  sim.

Quanto à adição de alguma nova premissa:
Sem comentários.

Quanto à exclusão de alguma premissa:
Sem comentários.

Quanto à adequação das premissas:
100% sim.

Quanto à adição de alguma nova premissa:
Sem comentários.

Quanto à exclusão de alguma premissa:
Sem comentários.

Quanto à adequação das premissas:
100% sim.

Quanto à adição de alguma nova premissa:
Sem comentários.

Quanto à exclusão de alguma premissa:
Sem comentários.
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Quanto à adequação das premissas:
100% sim.

Quanto à adição de alguma nova premissa:
100% sugerem a inclusão de premissas específicas
para os serviços móveis, SMC, SMP e SME, levando
em consideração a possibilidade de acesso à Inter-
net via Wireless Application Protocol (WAP).

Quanto à exclusão de alguma premissa:
Sem comentários.

Quanto à adequação
das alternativas às premissas:
0,3% sim.
0,1% não.
99,6% sem comentários.

Quanto à convivência das alternativas:
12% modelos atual, 0i00 e modelo IP direto.
0,7% modelos atual e 0i00.
87,3% sem comentários.

Quanto à avaliação de outra alternativa:
Sem comentários.

Quanto à adequação
das alternativas às premissas:
Modelo Atual e Modelo 0i00
100% sim.
Modelo IP Direto
100% não.

Quanto à convivência das alternativas:
100% sim, modelo 0i00 e IP Direto.

Quanto à avaliação de outra alternativa:
Sem comentários.

Quanto à adequação
das alternativas às premissas:
Modelo atual
40% sim.
20% não.

As premissas para o aces-
so aos serviços Internet,
propostas neste documen-
to estão adequadas? Algu-
ma premissa adicional
deve ser considerada? Al-
guma premissa deve ser
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As alternativas regulatórias
abordadas neste documen-
to atendem às premissas
apresentadas no item 4.2?
As alternativas abordadas
podem conviver ou são
mutuamente excludentes?
Há alguma outra alternati-
va que deva ser avaliada?
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Modelo 0i00
100% sim.

Modelo IP Direto
60% sim.
40% não.

Quanto à convivência das alternativas:
l 60% modelos atual, 0i00 e IP Direto
l 20% modelos 0i00 e IP Direto
l 20% modelos atual e 0i00

Quanto à avaliação de outra alternativa:
Sem comentários.

Quanto à adequação
das alternativas às premissas:
Modelo atual e Modelo 0i00
100% sim.

Modelo IP Direto
100% não.

Quanto à convivência das alternativas:
100% modelo atual e 0i00.

Quanto à avaliação de outra alternativa:
Sem comentários.

Quanto à adequação
das alternativas às premissas:
Modelo atual
100% sim.

Modelo Oi00 e IP Direto
100% não.

Quanto à convivência das alternativas:
100% modelos, atual, 0i00 e IP Direto.

Quanto à avaliação de outra alternativa:
100% sugerem a imediata oferta de um novo plano de
serviço juntamente com a manutenção do modelo atu-
al, denominado Plano de Acesso Básico à Internet - PABI1

As alternativas regulatórias
abordadas neste docu-
mento atendem às premis-
sas apresentadas no item
4.2? As alternativas abor-
dadas podem conviver ou
são mutuamente excluden-
tes? Há alguma outra alter-
nativa que deva ser avalia-
da?

Concessionárias
STFC Local

Concessionárias
STFC LDN/LDI

Autorizadas
STFC Local



PERGUNTA SEGMENTO CONTRIBUIÇÃO *

* Transcrição do texto apresentado à Consulta Pública
171

RESULTADO DA CONSULTA PÚBLICA Nº 372

Quanto à adequação
das alternativas às premissas:
Modelo atual e Modelo Oi00
100% das empresas consideram que os modelos
podem vir a atender as premissas mencionadas na
CP 372, desde que sejam detalhadas as caracterís-
ticas específicas de cada um dos modelos para ava-
liação da efetiva viabilidade.

IP Direto
100% não.

Quanto à convivência das alternativas:
100% modelos atual, 0i00 e IP direto.

Quanto à avaliação de outra alternativa:
Sem comentários.

Quanto à adequação das
alternativas às premissas:
Modelo atual, Modelo Oi00 e IP Direto
Sem comentários.

Quanto à convivência das alternativas:
Sem comentários.

Quanto à avaliação de outra alternativa:
Sem comentários.

Quanto à adequação
das alternativas às premissas:
Modelo atual,  Modelo Oi00 e IP Direto
100% sim.

Quanto à convivência das alternativas:
33% modelos atual, 0i00 e IP direto.
66% Sem comentários.

Quanto à avaliação de outra alternativa:
Sem comentários.

Quanto à adequação
das alternativas às premissas:

As alternativas regulatórias
abordadas neste documen-
to atendem às premissas
apresentadas no item 4.2?
As alternativas abordadas
podem conviver ou são
mutuamente excludentes?
Há alguma outra alternati-
va que deva ser avaliada?

Autorizadas
STFC Longa-

Distância/
Internacional

Autorizadas
SMC

Autorizadas
SCM

ABRANET
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Modelo atual
100% não

Modelo Oi00 e IP Direto
100% sim.

Quanto à convivência das alternativas:
100% modelos 0i00 e IP Direto.

Quanto à avaliação de outra alternativa:
Sem comentários.

Quanto à adequação
das alternativas às premissas:
Modelo atual, Modelo 0i00
e Modelo IP Direto
100% sim.

Quanto à convivência das alternativas:
50% modelos, atual, 0i00 e IP Direto.
50% sem comentários.

Quanto à avaliação de outra alternativa:
Sem comentários.

Quanto à adequação
das alternativas às premissas:
Modelo atual
66% sim.
33% não.

Modelo 0i00 e Modelo IP Direto
100% sim.

Quanto à convivência das alternativas:
100% modelos 0i00 e o modelo IP Direto.

Quanto à avaliação de outra alternativa:
Sem comentários.

Quanto à adequação
das alternativas às premissas:
Modelo atual e Modelo IP Direto
100% sim.

As alternativas regulatórias
abordadas neste docu-
mento atendem às premis-
sas apresentadas no item
4.2? As alternativas abor-
dadas podem conviver ou
são mutuamente excluden-
tes? Há alguma outra alter-
nativa que deva ser avalia-
da?

ABRANET

Outras
Associações

de Provedores
de Conexão

Provedores
de Conexão
Dominantes

Pagos

Provedores
de Conexão
Dominantes

Gratuitos
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Modelo 0i00
100% não.

Quanto à convivência das alternativas:
50% modelos atual, 0i00 e IP Direto
50% modelos atual e o modelo 0i00.

Quanto à avaliação de outra alternativa:
50% das empresa sugerem a inclusão de um
modelo regulatório que reúna características si-
milares ao Flat Rate Internet Access Call Origi-
nation (FRIACO), bem sucedido modelo britâni-
co, que estabelece tarifa máxima de originação
do tráfego cobrada pelas prestadoras do STFC,
tanto na central de comutação, como nas cen-
trais tandem.

Quanto à adequação
das alternativas às premissas:
Modelo atual , Modelo 0i00
e Modelo IP Direto
10% não concordam.
90% sem comentários.

Quanto à convivência das alternativas:
10% modelos Atual, 0i00 e IP Direto.
10% modelos atual e 0i00.
10% modelo atual.
70% sem comentários.

Quanto à avaliação de outra alternativa:
O segmento propôs um outro modelo onde seriam
criados planos de acesso com tarifa flat para as liga-
ções locais e planos sensíveis à distância.

Quanto à adequação
das alternativas às premissas:
Modelo atual, Modelo 0i00
e Modelo IP Direto
100% sim.

Quanto à convivência das alternativas:
100% modelos atual, 0i00 e IP Direto.

As alternativas regulatórias
abordadas neste documen-
to atendem às premissas
apresentadas no item 4.2?
As alternativas abordadas
podem conviver ou são
mutuamente excludentes?
Há alguma outra alternati-
va que deva ser avaliada?

Provedores
de Conexão
Dominantes

Gratuitos

Pequenos/
Médios

Provedores
de Conexão

Provedores
de Conteúdo



SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À CONSULTA PÚBLICA Nº 372SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À CONSULTA PÚBLICA Nº 372

PERGUNTA SEGMENTO CONTRIBUIÇÃO *

* Transcrição do texto apresentado à Consulta Pública
174

Quanto à avaliação de outra alternativa:
Sem comentários.

Quanto à adequação
das alternativas às premissas:
Modelo atual, Modelo 0i00
e Modelo IP Direto
100% sim.

Quanto à convivência das alternativas:
Sem comentários.

Quanto à avaliação de outra alternativa:
Sem comentários.

Quanto à adequação
das alternativas às premissas:
Modelo atual, Modelo 0i00
e Modelo IP Direto
100% sim.

Quanto à convivência das alternativas:
Sem comentários.

Quanto à avaliação de outra alternativa:
Sem comentários.

Quanto à adequação
das alternativas às premissas:
Modelo atual, Modelo 0i00
e Modelo IP Direto
Sem comentários.

Quanto à convivência das alternativas:
Sem comentários.

Quanto à avaliação de outra alternativa:
Sem comentários.

As alternativas regulatórias
abordadas neste docu-
mento atendem às premis-
sas apresentadas no item
4.2? As alternativas abor-
dadas podem conviver ou
são mutuamente excluden-
tes? Há alguma outra al-
ternativa que deva ser ava-
liada?

Provedores
de Conteúdo

Indústria de
Telecomunicações

Indústria de
Informática

Escritórios de
Advocacia e
Consultorias.
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3,5% sim.
0,2% não
96,3% sem comentários.

sem comentários.

100% sim.

100% não.

100% sim.

Sem comentários.

Sem comentários.

100% sim.

100% não

Sem comentários.

66% não
33% não respondido

100% não

É necessário estabelecer
exigências para os prove-
dores de conexão se utili-
zem das condições de
prestação de serviços de
telecomunicações propos-
tas neste documento (por
exemplo, exigir níveis míni-
mos de qualidade e segu-
rança de conexão à Inter-
net, registro ou credencia-
mento junto aos órgãos de
gestão da Internet)?

Pessoa Física

Comitê
Gestor da
Internet

Concessionárias
STFC Local

Concessionárias
STFC LDN/LDI

Autorizadas
STFC Local

Autorizadas
STFC LDN/LDI

Autorizadas
SMC

Autorizadas
SCM

ABRANET

Outras
Associações

de Provedores
de Conexão

Provedores
de Conexão
Dominantes

Pagos

Provedores
de Conexão
Dominantes

Gratuitos
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33% sim.
10% não.
57% sem comentários.

100% não.

25% sim.
25% não.
50% sem comentários.

66% não.
33% sem comentários.

Sem comentários.

Quanto à concordância que a oferta pública e
transparente das condições de interconexão:
1,3% sim.
0,1% não.
98,6% sem comentários.

Quanto a outros mecanismos:
- controle mais eficiente por parte da Anatel.

Sem comentários.

Quanto à concordância que a oferta pública e
transparente das condições de interconexão:
80% sim.
20% não.

Quanto a outros mecanismos:
Sem comentários.

Quanto à concordância que a oferta pública e
transparente das condições de interconexão:
100% sim.

É necessário estabelecer
exigências para os prove-
dores de conexão se utili-
zem das condições de
prestação de serviços de
telecomunicações propos-
tas neste documento (por
exemplo, exigir níveis míni-
mos de qualidade e segu-
rança de conexão à Inter-
net, registro ou credencia-
mento junto aos órgãos de
gestão da Internet)?

A oferta pública e transpa-
rente de condições de in-
terconexão e utilização de
recursos de redes de tele-
comunicações pode con-
tribuir para o tratamento
não discriminatório entre
prestadoras de serviços de
telecomunicações? Que
outros mecanismos po-
dem contribuir para a con-
solidação de novas opções
de prestação de serviços
de telecomunicações para
o usuário?

Pequenos/
Médios

Provedores
de Conexão

Provedores
de Conteúdo

Indústria de
Telecomunicações

Indústria de
Informática

Escritórios
de Advocacia
e Consultorias

Pessoa Física

Comitê Gestor
da Internet

Concessionárias
STFC Local

Concessionárias
STFC Longa-

Distância/
Internacional
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Quanto a outros mecanismos:
l a fixação de preços de interconexão e a ;
l utilização dos recursos FUST.

Quanto à concordância que a oferta pública e
transparente das condições de interconexão:
100% sim.

Quanto a outros mecanismos:
l adoção do PABI;
l manutenção das regras de interconexão; e
l facultar às empresas a adoção de novos modelos.

Quanto à concordância que a oferta pública e
transparente das condições de interconexão:
100% sim.

Quanto a outros mecanismos:
Sem comentários.

Quanto à concordância que a oferta pública e
transparente das condições de interconexão:
Sem comentários.

Quanto a outros mecanismos:
Sem comentários.

Quanto à concordância que a oferta pública e
transparente das condições de interconexão:
100% sim.

Quanto a outros mecanismos:
Sem comentários.

Quanto à concordância que a oferta pública e
transparente das condições de interconexão:
100% sim.

Quanto a outros mecanismos:
l conferindo identificação de troncos,
l eliminação de sumidouro de tráfego
l alteração da regra de interconexão para classe III,
tendo como modalidade de interconexão para o
acesso à Internet o peering.

Concessionárias
STFC Longa-

Distância/
Internacional

A oferta pública e transpa-
rente de condições de in-
terconexão e utilização de
recursos de redes de tele-
comunicações pode con-
tribuir para o tratamento
não discriminatório entre
prestadoras de serviços de
telecomunicações? Que
outros mecanismos po-
dem contribuir para a con-
solidação de novas opções
de prestação de serviços
de telecomunicações para
o usuário?

Autorizadas
STFC Local

Autorizadas
STFC Longa-

Distância/
Internacional

Autorizadas
SMC

Autorizadas
SCM

ABRANET
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Quanto à concordância que a oferta pública e
transparente das condições de interconexão:
Sem comentários.

Quanto a outros mecanismos:
Sem comentários.

Quanto à concordância que a oferta pública e
transparente das condições de interconexão:
100% sim.

Quanto a outros mecanismos:
33% destacam:
l identificação de troncos
l os troncos 0i00 devem ter preços máximos limita-
dos aos valores cobrados pelos troncos telefônicos E1,
33% destacam:
l fixação de preços de interconexão também pode-
rá constituir-se em fator determinante para a con-
solidação de novas opções de prestação dos servi-
ços em tela.
33% destacam:
l a eliminação do sumidouro de tráfego;
l a redução das tarifas de interconexão; e
l a aquisição de capacidade em bases de linha tron-
co, e não por minutos como no modelo atual.

Quanto à concordância que a oferta pública e
transparente das condições de interconexão:
50% sim.
50% não.

Quanto a outros mecanismos:
50% destacam:
l a implantação de tarifa fixa mensal para originação
de chamadas e transporte de dados
l a identificação de troncos,
l a regulação dos preços de comunicação de dados
l mecanismos de justa negociação das tarifas de in-
terconexão.
50% sem comentários.

A oferta pública e transpa-
rente de condições de in-
terconexão e utilização de
recursos de redes de tele-
comunicações pode con-
tribuir para o tratamento
não discriminatório entre
prestadoras de serviços de
telecomunicações? Que
outros mecanismos po-
dem contribuir para a con-
solidação de novas opções
de prestação de serviços
de telecomunicações para
o usuário?

Outras
Associações

de Provedores
de Conexão

Provedores
de Conexão
Dominantes

Pagos

Provedores
de Conexão
Dominantes

Gratuitos
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Quanto à concordância que a oferta pública e
transparente das condições de interconexão:
5% sim.
14% não.
81% sem comentários.

Quanto a outros mecanismos:
Sem comentários.

Quanto à concordância que a oferta pública e
transparente das condições de interconexão:
100% sim.

Quanto a outros mecanismos:
l criação de patamares tarifários fixos de acordo com
o perfil dos diversos usuários.

Quanto à concordância que a oferta pública e
transparente das condições de interconexão:
66% sim.
33% sem comentários.

Quanto a outros mecanismos:
Sem comentários.

Quanto à concordância que a oferta pública e
transparente das condições de interconexão:
Sem comentários.

Quanto a outros mecanismos:
Sem comentários.

Quanto à concordância que a oferta pública e
transparente das condições de interconexão:
Sem comentários.

Quanto a outros mecanismos:
100% sugerem:
l peering; e
l unbundling;

A oferta pública e transpa-
rente de condições de in-
terconexão e utilização de
recursos de redes de tele-
comunicações pode con-
tribuir para o tratamento
não discriminatório entre
prestadoras de serviços de
telecomunicações? Que
outros mecanismos po-
dem contribuir para a con-
solidação de novas opções
de prestação de serviços
de telecomunicações para
o usuário?

Pequenos/
Médios

Provedores
de Conexão

Provedores
de Conteúdo

Indústria de
Telecomunicações

Indústria de
Informática

Escritórios de
Advocacia e
Consultorias
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1,5% sim
0,2% não
88,3% sem comentários.

Sem comentários.

40% sim.
40% não.
20% sem comentários.

100% não, isto estimularia a redução dos custos dos
PSCIs e dos custos decorrentes  da distância dos usu-
ários, no entanto não considera suficiente para o cres-
cimento do acesso residencial e de usuários de pe-
quenos negócios em bases competitivas.

100% não.

100% sim.

Sem comentários.

66% sim.
33% sem comentários.

100% sim, desde que a relação contratual ocorra
entre os usuários finais e os PSCIs.

Sem comentários.

66% sim.
33% não, somente a utilização correta dos volumes
de serviço das prestadoras de STFC, comprados pe-
las prestadoras de SCM e revendidos aos PSCIs, e

O uso da rede de acesso
do STFC (acesso discado)
às redes das prestadoras
do SCM estimularia o cres-
cimento, em bases compe-
titivas, do acesso residen-
cial e de usuários de pe-
quenos negócios aos servi-
ços Internet. Apresente seu
ponto de vista.

Pessoa Física

Comitê Gestor
da Internet

Concessionárias
STFC Local

Concessionárias
STFC Longa-

Distância/
Internacional

Autorizadas
STFC Local

Autorizadas
STFC Longa-

Distância/
Internacional

Autorizadas
SMC

Autorizadas
SCM

ABRANET

Outras
Associações

de Provedores
de Conexão

Provedores
de Conexão
Dominantes

Pagos
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sua �precificação� em produtos desenvolvidos pelos
mesmos é que poderão garantir o crescimento dos
acessos residencial e de pequenos negócios.

50% não, pois consideraram suficiente para esti-
mular o crescimento do acesso residencial e de usu-
ários de pequenos negócios em base competitivas,
e afirma que o crescimento é muito mais o resulta-
do da diversidade de opções e da liberdade de es-
colha que se oferece ao consumidor, do que da
imposição de modelos que limitem esta liberdade.

Sem comentários.

100% entendem que, a partir de um melhor estudo
e definição, o uso da rede do STFC para acesso dis-
cado às redes do SCM pode ser uma opção interes-
sante. Devendo ser preservada a livre escolha pelo
provedor dos meios utilizados e esclarecimento do
papel do provedor.

25% não, por considerar que para o usuário o que
importa é o serviço e o respectivo custo, sendo para
ele transparente o fato do tráfego cursar uma ou mais
redes de serviços de telecomunicações.
25% sim.
50% sem comentários.

Sem comentários.

Sem comentários.

Provedores
de Conexão
Dominantes

Pagos

O uso da rede de acesso
do STFC (acesso discado)
às redes das prestadoras
do SCM estimularia o cres-
cimento, em bases compe-
titivas, do acesso residen-
cial e de usuários de pe-
quenos negócios aos servi-
ços Internet. Apresente seu
ponto de vista.

Provedores
de Conexão
Dominantes

Gratuitos

Pequenos/
Médios

Provedores
de Conexão

Provedores
de Conteúdo

Indústria de
Telecomunicações

Indústria de
Informática

Escritórios de
Advocacia e
Consultorias
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1,9% sim.
0,2% não.
87,9% sem comentários.

Sem comentários.

100% favoráveis a estes acessos.

100% do segmento se manifestou favorável à sua
criação, considerando que para tanto deverá ser de-
senvolvido um plano de negócio específico, sugerin-
do que os recursos impulsionadores poderiam advir
do FUST. Todavia, salienta que a utilização da rede
de suporte a TUPs deve ser evitada, pois certamente
implicaria na degradação do serviço, prejudicando
os resultados alcançados pelo processo de universa-
lização promovido nos últimos anos.

Sem comentários.

Sem comentários.

Sem comentários.

33% são favoráveis ao acesso coletivo.
66% sem comentários.

100% são favoráveis a estes acessos.

Sem comentários.

50% são favoráveis à utilização pontos de acesso co-
letivo para o acesso aos serviços Internet.
50% não respondido

Qual a sua opinião sobre a
utilização de acessos de
uso coletivo que permitam
o acesso aos serviços Inter-
net?

Pessoa Física

Comitê Gestor
da Internet

Concessionárias
STFC Local

Concessionárias
STFC Longa-

Distância/
Internacional

Autorizadas
STFC Local

Autorizadas
STFC Longa-

Distância/
Internacional

Autorizadas
SMC

Autorizadas
SCM

ABRANET

Outras
Associações

de Provedores
de Conexão

Provedores
de Conexão
Dominantes

Pagos
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50% são  favoráveis, salientando que esses acessos
devem ser disponibilizados em grande número e com
adequados padrões de qualidade, com um grau mí-
nimo de padronização dos acessos de uso coletivo
na interface com as operadoras telefônicas, favore-
cendo a produção em massa.

14% são favoráveis à utilização de acessos de uso
coletivo.
86% sem comentários.

100% são favoráveis à utilização de acessos de uso
coletivo considerando ser socialmente muito impor-
tante para a disseminação da Internet em setores
hoje desprovidos de recursos digitais.

50% são favoráveis aos acessos coletivos. Destes,
25% consideram que devam ser observados: os in-
vestimentos na infra-estrutura necessária, a remu-
neração dos serviços e o escopo de acesso. Outros
25% consideram que o acesso coletivo poderá pro-
piciar uma redução nos custos do serviço Internet,
possibilitando a ampliação dos mesmos.
50% sem comentários.

33% se manifestaram a favor dos acessos coletivos.
66% sem comentários.

Sem comentários.

Quanto à faturação única:
1,1% sim
0,2% não
98,7% sem comentários.

Quanto a qual fatura
deve ser efetuada a cobrança:
0,4% STFC.
0,2% SCM.
0,2% SCI.
99,2% sem comentários.

Qual a sua opinião sobre a
utilização de acessos de
uso coletivo que permitam
o acesso aos serviços Inter-
net?

Provedores
de Conexão
Dominantes

Gratuitos

Pequenos/
Médios

Provedores
de Conexão

Provedores
de Conteúdo

Indústria de
Telecomunicações

Indústria de
Informática

Escritórios de
Advocacia e
Consultorias

A cobrança dos serviços de
telecomunicações (STFC e
SCM) deve ser feita em
uma única fatura? Na fatu-
ra de qual serviço deve ser
feita esta cobrança? Apre-
sente as condições que jul-
gue necessárias para a co-
brança em uma única fa-
tura.

Pessoa Física
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Quanto às condições de faturação:
Sem comentários.

Quanto à fatura única:
Sem comentários.

Quanto a qual fatura
deve ser efetuada a cobrança:
Sem comentários.

Quanto às condições de faturação:
Sem comentários.

Quanto à fatura única:
60% concordam
40% sem comentários.

Quanto a qual fatura
deve ser efetuada a cobrança:
20% ressaltaram a necessidade de remuneração
adequada do serviço, sugerindo o uso da fatura do
STFC
80% sem comentários.

Quanto às condições de faturação:
l 20% entendem que para a implementação da co-
brança única serão necessárias a superação de bar-
reiras operacionais (inadimplência, reclamações, con-
fidencialidade independência entre serviços, adequa-
ção de processos e sistemas)
l 20% ressaltaram a necessidade de remuneração
adequada do serviço e a existência de restrições à
cobrança de serviços de terceiros em faturas de STFC
(liminares em cada Estado proibindo a cobrança de
serviços de valor adicionado nestas faturas).
l 60% sem comentários.

Quanto à fatura única:
Sem comentários.

Quanto a qual fatura deve ser
efetuada a cobrança:
Sem comentários.

A cobrança dos serviços de
telecomunicações (STFC e
SCM) deve ser feita em
uma única fatura? Na fa-
tura de qual serviço deve
ser feita esta cobrança?
Apresente as condições
que julgue necessárias
para a cobrança em uma
única fatura.

Pessoa Física

Comitê Gestor
da Internet

Concessionárias
STFC Local

Concessionárias
STFC Longa-

Distância/
Internacional
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Quanto às condições de faturação:
100% ressaltam a necessidade de se impor efetiva-
mente às prestadoras do STFC local a obrigação de
tornar o seu sistema de cobrança disponível às pres-
tadoras interessadas, em condições justas e isonô-
micas.

Quanto à fatura única:
100% concordam.

Quanto a qual fatura
deve ser efetuada a cobrança:
100% conta do STFC

Quanto às condições de faturação:
100% entendem que a cobrança em fatura única
deva ser:
l não obrigatória
l não regulamentada.

Quanto à fatura única:
100% concordam.

Quanto a qual fatura
deve ser efetuada a cobrança:
100% conta do STFC

Quanto às condições de faturação:
Sem comentários.

Sem comentários.

Quanto à fatura única:
33% concordam.
66% sem comentários.

Quanto a qual fatura
deve ser efetuada a cobrança:
100% conta do STFC

Quanto às condições de faturação:
Sem comentários.

Concessionárias
STFC Longa-

Distância/
Internacional

A cobrança dos serviços de
telecomunicações (STFC e
SCM) deve ser feita em
uma única fatura? Na fa-
tura de qual serviço deve
ser feita esta cobrança?
Apresente as condições
que julgue necessárias
para a cobrança em uma
única fatura.

Autorizadas
STFC Local

Autorizadas SMC

Autorizadas SCM

Autorizadas
STFC Longa-

Distância/
Internacional
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Sem comentários.

Sem comentários.

Quanto à fatura única:
100% concordam.

Quanto a qual fatura
deve ser efetuada a cobrança:
33% conta do STFC.
33% conta do PSCI

Quanto às condições de faturação:
l 100% acreditam que não poderá ter efeito compul-
sório para os PSCIs, podendo estes ter a possibilidade
de escolher a fatura única quando lhe convierem.
l 33% acreditam que caberia à Anatel posicionar-se
sobre a forma de repasse.

Quanto à fatura única:
100% concordam.

Quanto a qual fatura
deve ser efetuada a cobrança:
l 50% acreditam que a escolha deva ser feita pelo
prestador de SCM.
l 50% sem comentários.

Quanto às condições de faturação:
l a autenticação de usuários seja feita pelos provedo-
res de conexão à Internet, e não por empresas pres-
tadoras de serviços de telecomunicações.

14% discordam.
5% concordam.
81% sem comentários.

Quanto à fatura única:
100% concordam.

A cobrança dos serviços de
telecomunicações (STFC e
SCM) deve ser feita em
uma única fatura? Na fa-
tura de qual serviço deve
ser feita esta cobrança?
Apresente as condições
que julgue necessárias
para a cobrança em uma
única fatura.

ABRANET

Outras
Associações

de Provedores
de Conexão

Provedores
de Conexão
Dominantes

Pagos

Provedores
de Conexão
Dominantes

Gratuitos

Pequenos/
Médios

Provedores
de Conexão

Provedores
de Conteúdo
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Quanto a qual fatura
deve ser efetuada a cobrança:
l100% conta do STFC

Quanto às condições de faturação:
Sem comentários.

Quanto à fatura única:
25% concordam.
75% sem comentários.

Quanto a qual fatura
deve ser efetuada a cobrança:
100% sem comentários.

Quanto às condições de faturação:
l o mercado definir a forma como será realizada a
cobrança.

Sem comentários.

Sem comentários.

0,4% modelo atual, 0i00 e IP direto.
0,6% modelo 0i00.
0,2% modelo IP direto.
0,6% nenhuma alternativa.
98.2% sem comentários.

Sem comentários.

Sem comentários.

Sem comentários.

Provedores
de Conteúdo

A cobrança dos serviços de
telecomunicações (STFC e
SCM) deve ser feita em
uma única fatura? Na fa-
tura de qual serviço deve
ser feita esta cobrança?
Apresente as condições
que julgue necessárias
para a cobrança em uma
única fatura.

Considerando as três alter-
nativas regulatórias apre-
sentadas em 5.1, 5.2 e
5.3, a quais deve ser apli-
cada a cobrança em uma
única fatura?

Indústria de
Telecomunicações

Indústria de
Informática

Escritórios de
Advocacia e
Consultorias.

Pessoa Física

Comitê Gestor
da Internet

Concessionárias
STFC Local

Concessionárias
STFC Longa-

Distância/
Internacional
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100% modelo atual.

100% modelos atual, 0i00 e IP Direto.

Sem comentários.

Sem comentários.

Sem comentários.

Sem comentários.

66% modelos atual, 0i00 e IP direto.
33% modelos 0i00 e IP Direto.

50% modelos atual, 0i00 e IP Direto.
50% sem comentários.

100% modelo IP Direto.

100% modelos atual, 0i00 e IP Direto.

25% modelos IP Direto e 0i00.
75% sem comentários.

Sem comentários.

Considerando as três alter-
nativas regulatórias apre-
sentadas em 5.1, 5.2 e
5.3, a quais deve ser apli-
cada a cobrança em uma
única fatura?

Autorizadas
STFC Local

Autorizadas
STFC Longa-

Distância/
Internacional

Autorizadas
SMC

Autorizadas
SCM

ABRANET

Outras
Associações

de Provedores
de Conexão

Provedores
de Conexão
Dominantes

Pagos

Provedores
de Conexão
Dominantes

Gratuitos

Pequenos/
Médios

Provedores
de Conexão

Provedores
de Conteúdo

Indústria de
Telecomunicações

Indústria de
Informática
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Sem comentários.

Modelo 0i00
2% imediata.
98% sem comentários.

Modelo IP Direto
1,8% imediata.
98,2% sem comentários.

O segmento recomendou que a introdução de
quaisquer alterações e modelos alternativos leve
sempre em conta a estabilidade do sistema e o in-
teresse de usuários e provedores, e que seja sem-
pre feita paulatinamente, sob uma ótica evolutiva,
segmentada segundo as necessidades das diferen-
tes naturezas e perfis de usuários finais.

Modelo 0i00
l 20% implementação imediata.
l 20% gradual, em função da disponibilidade da in-
terconexão classe III local nas localidades que se
beneficiarem desta alternativa.
l 20% postula um prazo não inferior a 1 (um) ano
para implementação

Modelo IP Direto
l 20% implementação imediata.
l 20% postulam um prazo não inferior a 1 (um) ano
para implementação.
l 20% postulam um prazo não inferior a 1 (um) ano
para implementação, tanto do modelo 0i00 quanto
do modelo IP Direto, para que seja feito um estudo
mais aprofundado sobre os impactos econômicos
decorrentes de ambas as alternativas

Considerando as três alter-
nativas regulatórias apre-
sentadas em 5.1, 5.2 e
5.3, a quais deve ser apli-
cada a cobrança em uma
única fatura?

Considerando as três alter-
nativas regulatórias apre-
sentadas em 5.1, 5.2 e
5.3, qual a sua opinião so-
bre a forma e o cronogra-
ma de evolução e/ou de
implementação de cada
uma delas?

Escritórios de
Advocacia e
Consultorias

Pessoa Física

Comitê Gestor
da Internet

Concessionárias
STFC Local
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100% se posicionaram favoravelmente à necessida-
de de manutenção do modelo atual, implementação
gradual do modelo 0i00, pois considera que o mo-
delo carece de maior detalhamento e inviabilidade
da implementação do modelo IP direto.
Segundo o segmento, a oferta dos modelos 0i00 e
IP Direto devem ser facultadas às empresas, vezes
que a sua obrigatoriedade geraria todos os tipos de
problemas legais e econômicos.

Não se pronunciaram sobre a questão.

Modelo 0i00
100% imediata.

Modelo IP Direto
100% implementação seja gradual em relação ao
modelo IP.

O segmento enfatizou que a Anatel deve estabele-
cer um cronograma para as concessionárias do STFC,
segundo o qual elas deverão inicialmente transportar
o tráfego de forma independente da distância, para
pontos de interconexão das prestadoras do SCM ou
mesmo do SRCP, situados em cada setor do Plano
Geral de Outorgas - PGO.

Sem comentários.

Sem comentários.

Modelo Atual
100% imediata.
Modelo IP Direto
100% imediata.

O segmento defende a obrigatoriedade para as ope-
radoras de telefonia e facultativa para os provedores,
para que se tenha a liberdade de escolher o melhor
negócio para a prestação do serviço. Na transição

Considerando as três alter-
nativas regulatórias apre-
sentadas em 5.1, 5.2 e
5.3, qual a sua opinião so-
bre a forma e o cronogra-
ma de evolução e/ou de
implementação de cada
uma delas?

Concessionárias
STFC Longa-

Distância/
Internacional

Autorizadas
STFC Local

Autorizadas
STFC Longa-

Distância/
Internacional

Autorizadas
SMC

Autorizadas
SCM

ABRANET
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de modelos, deve ser definido prazo para o fim da
utilização do atual sistema, induzindo os usuários a
migrarem para o sistema 0i00 ou IP direto.

Modelo 0i00
50% imediata
50% gradual

Modelo IP Direto
Não respondido

Modelo 0i00
33% gradual.
66% imediata.

Modelo IP Direto
100% imediata.

Modelo 0i00
50% gradual, entendem que deverá ser oferecido
tempo necessário para implementar as modificações,
de forma a preservar a cadeia de valor da Internet,
estabelecendo prazos mínimos e máximos para a
adequação das pqrtes, a fim de evitar perturbações
nos serviços atuais.
50% sem comentários.

Modelo IP Direto
50% gradual.
50% sem comentários.

Modelo 0i00:
5% imediata.
5% gradual.
14% não implementação.
76% sem comentários.

Modelo IP Direto
5% imediata.
5% gradual.
10% não implementação.
80% sem comentários.

ABRANETConsiderando as três alter-
nativas regulatórias apre-
sentadas em 5.1, 5.2 e
5.3, qual a sua opinião so-
bre a forma e o cronogra-
ma de evolução e/ou de
implementação de cada
uma delas?

Outras
Associações

de Provedores
de Conexão

Provedores
de Conexão
Dominantes

Pagos

Provedores
de Conexão
Dominantes

Gratuitos

Pequenos/
Médios

Provedores
de Conexão
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Sem comentários.

Modelo 0i00
25% gradual.
25% imediata.
50% sem comentários.

Modelo IP Direto
50% gradual, destas 25% consideram que se faz ne-
cessário que sejam definidas junto às prestadoras,
atividades para a implementação da topologia da
nova rede, para definição dos pontos de presença
para o acesso à Internet, a fim de se evitar o conges-
tionamento do sistema.
50% sem comentários.

Sem comentários.

Modelo atual
Sem comentários.

Modelo IP Direto
 100% gradual, justificando que antes da implemen-
tação do modelo IP Direto, deveria ser publicado um
Regulamento sobre Revenda de Serviços de Teleco-
municações.

l redução de preços de telecomunicações (4,9%)
l obrigatoriedade de provedor de conexão à Internet (1%)
l Incentivos à conexão à Internet Banda Larga (2,5%)
l redes wirelless (0,6%)
l outros (redução de impostos, etc) (1%)
não respondido (90%)

Sem comentários.

l necessidade de redução da carga tributária sobre
os serviços de telecomunicações voltados para o aces-
so à Internet, como fator crítico para desenvolvimen-
to da oferta do serviço;

Considerando as três alter-
nativas regulatórias apre-
sentadas em 5.1, 5.2 e
5.3, qual a sua opinião so-
bre a forma e o cronogra-
ma de evolução e/ou de
implementação de cada
uma delas?

Além dessas questões
apresentadas, que outras
questões relativas ao aces-
so aos serviços Internet,
deveriam ser debatidas no
âmbito da atuação regula-
tória da Anatel?

Provedores
de Conteúdo

Indústria de
Telecomunicações

Indústria de
Informática

Escritórios de
Advocacia e
Consultorias

Pessoa Física

Comitê Gestor
da Internet

Concessionárias
STFC Local
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l os investimentos devem ser economicamente atra-
tivos e sustentáveis;
l controle do relacionamento com o usuário;
l indisponibilidade da rede para o possível aumento
de tráfego;
l análise de soluções alternativas imediatas para oferta
de serviços aos usuários para acesso às redes de
dados;
l destaque para a necessidade de aplicação de fun-
dos para o desenvolvimento das telecomunicações
no sentido de contemplar situações específicas que
facilitem o desenvolvimento e a utilização das redes
de acesso por todos os cidadãos;
l possibilidade de solicitação de aprovação, por par-
te das prestadoras do STFC, de Planos Alternativos
de Serviço pela Anatel, após a liberação de recursos
de numeração e eliminação de desequilíbrio de trá-
fego existente.

l necessidade de implementação do unbundling, que
deve ser garantido e ofertado, nas suas várias possi-
bilidades: line sharing, full unbundling, em condições
justas e isonômicas, permitindo a atuação de novas
operadoras e atenuando o monopólio atualmente
existente no acesso, tornando o mercado mais com-
petitivo e, por fim, beneficiando o usuário;
l ressalta que caberá à Agência garantir a competi-
ção onde ela for inexistente ou insuficiente, por exem-
plo na originação das chamadas, e não buscar regu-
lamentar a atividade de provedores de Internet, vez
que legalmente não estão abrangidos pelas atribui-
ções da Agência, alegando que é essencial a estru-
turação da Anatel a fim de prevenir e reprimir a ocor-
rência de práticas anti-competitivas;
l considera que o potencial impacto decorrente da
adoção do modelo IP Direto é de difícil aferição, por-
que, entre outros motivos, não foi esclarecido sob
que condições se dará a interconexão, a tributação
e nem como poderá ser impedido um processo de
integração vertical predatória por parte das conces-
sionárias locais do STFC;
l por fim, outro ponto de discussão provocado pelo
segmento refere-se à imposição da separação de

Concessionárias
STFC Local

Além dessas questões
apresentadas, que outras
questões, relativas ao aces-
so aos serviços Internet, de-
veriam ser debatidas no
âmbito da atuação regula-
tória da Anatel?

Concessionárias
STFC Longa-

Distância/
Internacional
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registros contábeis às prestadoras, de modo a inibir a
realização de práticas contrárias à competição;
l considera que a adoção de tarifas flat, acaba com a
chamada imprevisibilidade, mas perde-se um impor-
tante instrumento de controle de intensidade de trá-
fego, e beneficia-se o usuário intensivo dos serviços
em detrimento do usuário não intensivo.

l viabilização de projeto-piloto;
l procedimento de conexão à Internet, considerando
a possibilidade de bloqueio no caso de inadimplência
do usuário em relação ao provedor;
l compatibilização dos tempos mínimos de tarifação
de chamadas telefônicas;
l co-faturamento;
l período de transição para adequação a eventuais
novas regras;
l dimensionamento das redes para uma nova reali-
dade;
l possibilidade de ações judiciais na implantação de
novos modelos.

l verticalização do mercado de provimento.
l preservação das condições garantidas ao público,
nos termos da Norma nº 22/94, com sua eventual
substituição por um Regulamento de Critérios Tarifá-
rios de Utilização do STFC para acesso ao SRCP e
SCM, com observância dos princípios de independên-
cia do fator distância já existentes.

l separação legal entre serviço de valor adicionado e
serviços de telecomunicações.

l necessidade de unbundling com prazo de imple-
mentação (18 meses);
l vedação por parte da Anatel (na regulamentação
subseqüente) de repasse de receitas entre o negócio
de Telecom e o de Provimento de acesso;
l o plano de numeração seria a principal característi-
ca para implementar a competição no setor;
l dependência de recursos do STFC para o segmen-
to prestar serviços de provimento de acesso a Inter-
net;

Além dessas questões
apresentadas, que outras
questões, relativas ao aces-
so aos serviços Internet,
deveriam ser debatidas no
âmbito da atuação regula-
tória da Anatel?

Concessionárias
STFC Longa-

Distância/
Internacional

Autorizadas
STFC Local

Autorizadas
STFC Longa-

Distância/
Internacional

Autorizadas
SMC

Autorizadas
SCM
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l interação direta da Anatel com as comunidades;
l considerar um tempo suficiente de adaptação an-
tes do estabelecimento de níveis mínimos de quali-
dade.
l necessidade de melhor mapeamento da situação
real do provimento de acesso para fomento a um
planejamento mais condizente com a realidade bra-
sileira;
l interação entre Anatel e Comitê Gestor e atuação
reguladora mínima;
l acompanhamento dos movimentos do mercado;
l o mercado competitivo irá se ajustar (valores);
l a tarifa fixa não representa meio de redução de
custo para o usuário final.

l regras específicas e parâmetros de qualidade de
serviço como disponibilidade, velocidade de cone-
xão, atendimento aos PSCIs quanto à abertura de
chamados para testes e recuperação de falhas, en-
tre outros;
l desobrigatoriedade de um ponto de conexão em
cada área para os PSCIs, sendo a Operadora obri-
gada a trazer o tráfego de toda área até aquele pon-
to, sem diferenciação de custos para o PSCI;
l imposição de mecanismos que coíbam a oferta de
um modelo prioritariamente a outro;
l defesa da necessidade de tratamento com o perfil
diferenciado do provedor, no que se refere a ofertas
de serviços pelas Prestadoras;
l preocupação com a continuidade da existência de
PSCIs, a partir da atuação dos prestadores de SCM,
no modelo IP direto.

l falta de qualidade dos pares metálicos da telefo-
nia fixa, demanda ações fiscalizatórias por parte da
Anatel;
l sugestão de implementação de uma linha de fi-
nanciamento semelhante para provedores que com-
provadamente abram novos pontos de presença em
cidades ainda não atendidas;
l consideração dos investimentos já realizados pelos
provedores de acesso e cuja subsistência no merca-
do também se faz necessária;

Autorizadas
SCM

Além dessas questões
apresentadas, que outras
questões relativas ao aces-
so aos serviços Internet,
deveriam ser debatidas no
âmbito da atuação regula-
tória da Anatel?

ABRANET

Outras
Associações

de Provedores
de Conexão
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l exclusividade de cadastro;
l regulamentação e vinculação dos serviços de co-
nexão móveis (wireless) ao SVA;
l estímulo à remuneração de interconexão entre ope-
radoras de STFC e PSCI, no fomento a este seg-
mento;
l segmento coloca algumas visões nas quais defen-
de o fortalecimento da posição do PSCI junto às co-
munidades usuárias da Internet e no fomento da cul-
tura junto ao tema, além da criação de núcleos e
sub-redes, a fim de tentar tratar e entregar os dados
localmente e somente se necessário encaminhá-los
a backbones externos;
l eliminação da tarifação por pulsos;
l avaliação por parte da Anatel, das condições que
levaram a criação dos provedores de acesso grátis;
l tratamento do tráfego de dados passe a ser como
classe III ou classe V.

l fim do repasse de tarifas de interconexão a prove-
dores gratuitos;
l estabelecimento de exigências de qualidade para
as prestadoras de SCM e a prática de atos que co-
íbam a venda casada dos serviços de telecomuni-
cações;
l que o relacionamento com o usuário final seja
sempre por via de PSCI e que o modelo a ser ado-
tado distinga claramente o prestador de serviços
de telecomunicações do provedor de serviço de
valor adicionado, que presta os serviços de acesso
à Internet;
l preocupação com a venda casada de banda Inter-
net e troncos 0i00;
l viabilização da �isenção, redução ou desconto no
valor cobrado para o acesso feito em e pro unidades
educacionais vinculadas ao SISTEMA �S� -  Senai,
Senac, Sesi e etc, bem como acessos feitos por ONGs
e entidades do Terceiro Setor ou Clubes Recreativos
e, ainda o mesmo tratamento, para acessos feitos à
partir de Hospitais e Postos de Saúde credenciados e
vinculados ao SUS� e �isenção de cobrança para Pre-
feituras Municipais dos municípios que possuem me-
nos de 10.000 (dez mil) habitantes�.
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l recomendação de debate, no âmbito regulatório
da Anatel, sobre o acesso à Internet por meio de
banda larga e por meio dos Serviços Móvel Celular e
Móvel Pessoal;
l efetiva atuação da Anatel, junto aos órgãos com-
petentes, para promover a redução da carga tribu-
tária incidente sobre os serviços de telecomunica-
ções;
l importância da possibilidade de oferecimento dos
serviços a PSCIs, por parte das prestadoras de ou-
tros serviços (Serviços de Rede Especializada e SRTT),
no modelo IP Direto, como fomento à competição.

l alegação de que o número de provedores cons-
tante da CP 372, pode estar equivocado, por acre-
ditarem que seja superior a 1200 provedores;
l ênfase na importância sócio-econômica dos pe-
quenos/médios provedores;
l alega que os provedores são fontes de formação
de mão-de-obra especializada e receitas;
l preocupação com o surgimento de provedores gra-
tuitos, sugerindo que os contratos desses provedores
sejam analisados;
l novas fontes de financiamento para criação de no-
vos provedores em cidades ainda não atendidas;
l defesa de que a Anatel deva facilitar a integração
de programas como o Proger (Programa de Gera-
ção de Renda e Emprego) e as Universidades privi-
legiando a instalação de PSCIs em pequenos e mé-
dios municípios;
l solicitação de melhoria da qualidade dos pares me-
tálicos para a conexão discada, salientando este as-
pecto como uma condição imprescindível para a
universalização  do acesso à Internet;
l impossibilidade de implantação de provedores lo-
cais decorrente da situação sócio-econômica.

l barreiras de entrada (custos para a aquisição de
microcomputadores pessoais e inexistência de co-
bertura completa de provedores locais);
l revisão nos planos de serviço que as prestadoras
de STFC oferecem, visto que algumas prestadoras
retiram do mercado opções vantajosas ao usuário,
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por não serem interessantes economicamente;
l a verticalização do mercado de provimento é obje-
to de preocupação do segmento, em sua opinião a
Anatel deve atuar de forma a regular a concentra-
ção das operadoras em sua atividade principal;
l necessidade de revisão da regulamentação de aces-
so móvel à Internet (banda larga).

l proposta de utilização de um Serviço de Identifica-
ção de Chamadas � BINA;
l discussão sobre a forma como será suportado o
custo social para a promoção da democratização do
acesso aos serviços Internet (sugestão de utilização
dos recursos do FUST);
l política de cobrança do serviço por usuário, se esta-
ria vinculado ao uso ou a assinatura;
l identificação de portas de acesso por cidade/nú-
mero de habitantes;
l no acesso ao SCM, não está claro como o provedor
será identificado;
l atualmente as portas são contratadas por provedor.
A CP 372 não especifica como será essa migração
para o SCM;
l Outra dúvida é se os SCMs serão gerenciados pe-
las operadoras.

l custo de aquisição de microcomputadores pessoais;
l sugeriu que a Anatel discutisse a arquitetura dos
sistemas, a abrangência dos terminais de acesso e
suas conexões;
l o SVA denominado Internet deve ser objeto de con-
trato à parte do STFC;
l adoção de planos de serviços medidos;
l aplicação de condicionamentos regulatórios ao aces-
so banda larga.

l necessidade de esclarecimento expresso em regu-
lamentação sobre a obrigatoriedade do provedor (alvo
de discussões judiciais);
l importância da atualização das definições constan-
tes da Norma nº 004/95 � Uso de Meios da Rede
Pública de Telecomunicações para Acesso à Internet
� aprovada pela Portaria n.º 148, de 31/05/95, do

Além dessas questões
apresentadas, que outras
questões, relativas ao aces-
so aos serviços Internet,
deveriam ser debatidas no
âmbito da atuação regula-
tória da Anatel?

Provedores de
Conteúdo

Indústria de
Telecomunicações

Indústria de
Informática

Escritórios de
Advocacia e
Consultorias



PERGUNTA SEGMENTO CONTRIBUIÇÃO *

* Transcrição do texto apresentado à Consulta Pública
199

RESULTADO DA CONSULTA PÚBLICA Nº 372

Ministério das Comunicações;
l análise da questão do caráter  bidirecional e unidi-
recional dos acessos, nos termos da Resolução n.º
190/99, da Anatel;
l definição de regras para o relacionamento entre
prestadoras de serviços de telecomunicações e pro-
vedores de acesso e entre si, especialmente quando
envolver revenda;
l destaque da questão tributária que envolve os ser-
viços de conexão à Internet (sujeição ou não ao
ICMS).

1 PABI é um plano de serviço composto de um valor
fixo para o usuário até o limite da franquia de minu-
tos associada ao plano, com oferta obrigatória por
todas as operadoras determinada pela Anatel. A par-
tir desta franquia aplicam-se tarifas do STFC, esta
franquia deverá ser dimensionada de forma a evitar
o congestionamento da rede.
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