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Conteúdo 

• Indicadores do contexto da Banda Larga móvel no Brasil 

 

• Posicionamento internacional da BLm brasileira 

 

• Qualidade da BLm no Brasil 

 

• O leilão do 700 MHZ  

 

• Conclusões e recomendações 
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Em abr de 2014: 273,6 milhões de acessos SMP 

                            densidade de 135,2 / 100  

Fonte: Anatel/Teleco  

Serviço Móvel Pessoal (SMP) e a BLm 
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Usos do telefone celular 

Fonte: Cetic.br/CGI.br 
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Existe falta de  

atendimento em 

 todas as faixas 

 de renda 

Dos que usaram 

 celular apenas  

24% o fizeram 

 para acessar a  

internet 
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IDI é composto de 

 11 indicadores: 

de acesso, de uso e 

de habilidades 

--- 

157 países 

pesquisados 

ICT Development Index (IDI) 2013 da UIT 

Fonte: UIT 

Brasil na 62ª posição 
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Preços de BLm pela UIT 

Brasil numa posição desconfortável 

Nºs da UIT são contestados pelas Operadoras 

(não consideram planos promocionais) 

Fonte: UIT 

Pos-pago celular 500M = 87ª 

Pos-pago Comput. 1G = 79ª 

Pre-pago Comput. 1G = 69ª 

Brasil na 75ª posição  
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Parâmetros : do ambiente 

       (8)          de facilidades 

                      de uso                               

148 países 

 analisados 

NRI do World Economic Forum 

Fonte: World Economic Forum 

Índice indica a 

 capacitação do país 

 para estar conectado  

Brasil na 69ª posição 
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Medição da qualidade na BLm 

• Nas medições de março de 2014 nenhum Estado atingiu resultados  

aceitáveis para as metas estabelecidas 

• A nível Brasil nenhuma operadora atingiu as metas 

http://www.brasilbandalarga.com.br/ 

http://www.anatel.gov.br/consumidor/dados-e-rankings/qualidade#2-banda-larga-fixa-e-móvel Fonte: 
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O leilão de 700 MHz no Brasil 

• Inicialmente 6 licenças “verticais” 
    3 licenças para todo o país + 3 licenças parciais 

 

• 80 MHz em lotes de 20 MHz (10 +10 MHz) 

  Ou em lotes de 10 Mhz (5+5MHz) se não houver vencedor para os lotes de 20 

          

• Toda a infraestrutura deverá ser implantada  

  pelos vencedores 

 

• Possibilidade de utilização para cumprimento  

  de metas do 2,5 GHz/4G 

 

• Para novos entrantes ausência de compromisso 

  de cobertura 
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Leilão de 700 MHz no México  

• Incluiu conectividade como direito fundamental dos cidadãos 

  na Constituição  
 

• Criou um novo órgão regulador, o IFETEL (Instituto Federal 

  de Telecomunicações) 
 

• Vai leiloar 90 MHz da faixa de 700MHz para uma única  

  operadora atacadista de 4G (camada de atacado ou infraest.) 

  com obrigações de cobertura 

    

• Esta empresa venderá acessos a MVNOs (Operadoras  

  Virtuais) com preços controlados pelo Estado (camada  

  de varejo ou de serviço) 
 

• Previsão de milhares de MVNOs  
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Outras iniciativas 

• Australia: Infraestrutura (atacado) e serviços (varejo) no  

  projeto de Banda Larga 

 

• Cingapura, Nova Zelândia e Inglaterra fizeram o mesmo 

 

• Nova regulamentação do SeAC (TV por assinatura) 

 

• Proposta da Campanha “Banda Larga é um direito seu!” 

 

• Projeto de Lei de Iniciativa Popular (PLIP) para o  

  serviço de comunicação de massa, atualmente em  

  coleta de assinaturas 
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Conclusão 

• BLm no Brasil é cara, não universalizada e com  

  qualidade ainda não atingida 
 

• As operadoras vêm tendo dificuldade em prestar  

  um serviço aceitável à sociedade  
 

• Há necessidade de atuação da Anatel e do Minicom 

  para garantir melhorias que se reflitam  em um melhor  

  serviço 
 

• Desde a Confecom uma reestruturação das  

  comunicações brasileiras é esperada para definição 

  de um modelo que possa alavancar o país no setor 

   FNDC (Forum Nacional pela Democratização  

       das Comunicações) elencou 20 pontos fundamentais  
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