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Mas antes, o que é a UIT? 

Radiocomunicação 

Padronização 

Desenvolvimento 



O que é a WCIT e o que são os ITRs? 

Conferência Mundial de Telecomunicações Internacionais (CMTI) encarregada de revisar os Tratados 
Internacionais de Telecomunicações (ITRs). Buscou-se revisar Tratado de 1988 que não contemplava 
temas essencias do novo cenário convergente das telecomunicações, como mobilidade, tecnologias IP, 
segurança e SPAM, roaming internacional.  

 ITRs atuais, CMTI-1988, Melbourne. 

 Instrumento da UIT, segundo sua 
Constituição (CS/CV e RR/ITR); 

 Tratado internacional, com aplicação 
vinculante; 

 Visam garantir os princípios básicos de 
funcionamento, interconexão e 
pagamento entre as redes de 
telecomunicações internacionais. 



WCIT-12 Processo preparatório interno 

 
• Dezenas de reuniões de trabalho regionais e internacionais 

 
• Processo inclusivo de construção dos posicionamentos do Brasil na 

Conferência. 
– Dezenas de reuniões abertas na Anatel, divulgadas em Twitter, Facebook, 

emails, página da Agência 
– Ambiente multistakholder: centenas de pessoas físicas e jurídicas 
– Divulgação de todos os documentos na internet: 

• www.anatel.gov.br/cmti12 

 
• Propostas concluídas pelos integrantes da CBC 1, submetidas e 

aprovadas pelo Conselho Diretor da Anatel. 
 

• Reuniões plenárias da UIT abertas e transmitidas ao vivo pela Internet. 
Necessidade de absorver ferramentas de inclusão multissetorial. 

 
 

 



WCIT-12 em números 

Foram apresentadas 1.275 propostas de Estados Membros (47 do Brasil). Mais de 1.400 delegados 
representando 151 países. 150 horas de reuniões oficiais. Atos Finais assinados por 89 países dos 144 
presentes e habilitados a assiná-los. Volume imenso de notícias, artigos e análises em todo o mundo. 

   



Principais resultados da WCIT 

Não se restringem à telefonia convencional (assim como os velhos). Reconhecimento do respeito aos 
direitos humanos. Conteúdos estão fora do escopo do tratado. Novas provisões direcionadas aos 
consumidores, pró-investimentos e pró-competição. Reconhecimento de que temas de Internet 
(neutralidade, governança) devem ser melhor discutidos e por isso, a palavra “Internet” não aparece 
(embora implicitamente sim, como nos ITRs de 1988) 

convergência 
Respeito aos Direitos Humanos 

Internet não é mencionada 



Principais resultados da WCIT 

Artigo 3 diz respeito à operação das redes de telecom, garante o direito a se comunicar 
com boa qualidade técnica, que os investimentos acompanhem a demanda, o direito ao 
acesso às redes e ao envio de dados, e a criação de um ambiente favorável à 
implementação de PTTs para melhoria da qualidade, aumento da conectividade e 
resiliência das redes, aumento da competição e redução dos custos das interconexões 
internacionais 

 



MEDIAN GIGE IP TRANSIT PRICES IN MAJOR CITIES, Q2 2005-Q2 2012 



Propostas brasileiras sobre roaming internacional foram aprovadas com êxito e grande apoio. É preciso dar 
seguimento às propostas de acordos bilaterais e regionais para assegurar melhores condições aos 
consumidores, especialmente quanto ao roaming de dados. 

Principais resultados da WCIT 

preços de roaming mais razoáveis 
garantir maior transparência qualidade satisfatória 

evitar o roaming 
inadvertido em zonas de 
fronteira. 

Informar os números de emergência 
mesmo em roaming 



O artigo 5º se refere à prioridade às comunicações de emergência assim como à segurança das redes. 
Motivo de grande controvérsia na Conferência. Busca-se referendar conceito de que os países devem 
envidar esforços para robustecer suas redes e de que a cooperação internacional é essencial para lidar 
com os desafios da segurança das redes.  

 

Principais resultados da WCIT 

Brasil no Ranking mundial das ameaças. Symantec  Segurança Cibernética no Brasil. 

Fonte: Symantec  Fonte: SAE 



O artigo 5º se refere também ao combater ao spam. O texto adotado não utiliza a palavra “spam”, não se 
relaciona com conteúdo (cf. Preâmbulo) e não tem relação com recomendação técnica Y.2770 - 
Requirements for Deep Packet Inspection in Next Generation Networks (recomendação técnica, não 
vinculante, aprovada na WTSA-2012). 

 

 

Principais resultados da WCIT 

Abordagem consistente com experiência brasileira de gerência da 
Porta 25 (no nível de redes de telecomunicações), coordenado 
entre CGI.br e Anatel 

* Em 2009, o Brasil era o primeiro colocado, com mais de um milhão de IPs, que correspondiam a 17% de todos os IPs listados. Hoje, aparece na 12ª posição, com menos de 
200 mil IPs, o que representa apenas 2% dos IPs listados. 

visa também combater SMS indesejados nas redes de 
telefonia móvel. 



Principais resultados da WCIT 



Principais resultados da WCIT 

O Artigo 6 mantém a prevalência dos acordos comerciais privados nas transações entre as operadoras e 
busca mitigar a bitributação, encorajar investimentos em redes de telecomunicações internacionais e 
promover a concorrência dos preços de atacado.  

 

 



WCIT-12 Resoluções 

Res. Plen/1  
Medidas especiais para acesso às redes de fibra óptica internacionais por países em 
desenvolvimento sem litoral e por pequenos Estados insulares em desenvolvimento. 

 

 

 

 

 



Res. Plen/2  
Número nacional harmonizado em nível global para acesso aos serviços de 
emergência. Diversidade de números cria confusão. Busca-se um único 
número aceitável para todos os países. 

 

WCIT-12 Resoluções 

### 



Res. Plen/3  
– Promover um ambiente propício para o maior crescimento da Internet. Incentivar 

governos a se posicionarem sobre aspectos técnicos e políticas públicas 
relacionadas à Internet, em conjunto com todos os atores interessados. Que a UIT 
continue atuando no desenvolvimento da banda larga e do modelo multissetorial 
da Internet, além de apoiar a participação dos governos em tais atividades. 

– Consequências: guerra fria digital, acirramento das posições. 

 

WCIT-12 Resoluções 



Governança da Internet baseada em confiança. Com o caso Snowden, os princípios e a 
moralidade dos EUA e aliados abalados. Desconfiança generalizada: balcanização das ações 
na rede de forma a garantir um mínimo de segurança e privacidade, ameaçando a 
interoperabilidade e unicidade da Internet. Outros podem requerer mesma tecnologia de 
vigilância agravando o cenário já desastroso para as liberdades individuais.  
 

 

Caso Snowden-NSA Repercussões 



WCIT-12 Conclusões 

Complexidade de temas e de posições demonstrou que telecomunicações 
estão na agenda política internacional, importância econômica e política. 
Multiplicidade de visões que enriquecem as negociações. Não há mais um 
única voz. 89 países assinaram. 55, não.  

 
 
 

 



WCIT-12 - seguimento 

Na WTPF-13, o Brasil teve posição de destaque. Operacionalização do papel dos 
governos na Governança da Internet. Quanto à WSIS+10, busca revisão profunda 
da Cúpula para corrigir os rumos. Repercussões na PP-14. 
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