
A universalização dos serviços e a
destinação dos fundos setoriais

• Banda larga – essencial ao desenvolvimento
 
• Banda larga: centro das políticas públicas
 
• Políticas públicas

– Aperfeiçoamentos legais (PLC 79) para estimular
investimentos

– Redução da onerosidade regulatória
– Plano de conectividade
– Cidades Inteligentes



Aperfeiçoamentos legais (PLC 79)

• Adaptação das outorgas: concessão para
autorização
– Investimentos deslocados do STFC para banda

larga
• Renovação das licenças de uso de

radiofrequência e mercado secundário
– Diminui incertezas e estimula investimentos



Carregando…

Redução da onerosidade regulatória

• ANATEL – Revisão dos regulamentos
– Eliminação de regulação desnecessária
– Atualização de regulamentos
– Novos regulamentos mediante Análise de Impacto

Regulatório



Plano de Conectividade

• Levar banda larga para localidades
desassistidas

 
• Critérios para o uso de recursos públicos

– Backhaul de fibra nos municípios que não dispõe
dessa infraestrutura

– FTTH nas localidades sem banda larga fixa
– 3G ou superior nos distritos não sede
– 4G nos municípios com menos de 30K

 
– Compartilhamento obrigatório das infraestruturas



Carregando…

Plano de conectividade
Fontes de recursos• TACs

• Saldo da adaptação das outorgas de concessão
para autorização
– VPL: valor do investimento superior ao do saldo

 
• A médio prazo: recursos orçamentários –

Fundo de Universalização



Cidades Inteligentes
• Objetivo:

– Melhorar a qualidade de vida da população
• Levar aos municípios

– Conectividade
– Capacitação de RH
– Pacote de aplicações para gestão urbana
 

• Plano de Conectividade vai privilegiar a
conexão para Cidades Inteligentes

 
• Recursos:



SGDC

• Lançado com sucesso em 4/5/2017
• Plenamente operacional a partir de

setembro/2017
• Banda Ka: Banda larga de qualidade para

regiões remotas
• Redução do custo da conexão satelital



Fundos públicos

• FISTEL
– A arrecadação é suficiente para cumprir a função

de fiscalização
– Reduzir as taxas para:

• VSATs operando na banda Ka
• IoT

• FUNTTEL
– Retomar a utilização dos recursos em P&D



Fundos públicos

• FUST
– Atualmente: só para o STFC
– Promover aperfeiçoamento legal para utilizar os

recursos para universalização da banda larga
• Infraestrutura
• Equipamentos terminais
• Vouchers para instalação de infraestrutura de banda

larga para pequenas e médias empresas
• Subsídio ao uso


