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Preâmbulo: 
 
A Abrint, Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações, e a Abrasat, Associação 
Brasileira das Empresas de Telecomunicações por Satélite, atuam, junto com seus associados, na 
construção e na defesa de modelos de negócios sustentáveis e saudáveis que viabilizem a expansão 
da banda larga fixa e o atendimento dos anseios da população brasileira.  
 
Nesse contexto, em que o acesso à internet é reconhecidamente um direito básico, as prestadoras de 
serviços de telecomunicações que integram a Abrint e a Abrasat mantêm sua confiança no país, 
realizam investimentos permanentes, continuam expandindo suas áreas geográficas de atuação e 
representam, juntamente com todas as operadoras regionalizadas e/ou de menor porte, de acordo 
com as dados publicados mensalmente pela Anatel, o segmento que mais contribui com a adição de 
novos usuários no serviço de banda larga fixa.  
 
Desde o início do debate acerca das franquias nas ofertas de banda larga fixa, tanto a Abrint quanto a 
Abrasat vêm, reiteradamente, em diversos fóruns, manifestando-se sobre os benefícios para os 
consumidores e para a indústria e, mais do que isso, sobre a necessidade de que tal modelo seja 
mantido.  
 
Para tanto, a Abrint e a Abrasat, em conjunto com a TELCOnsultoria, realizaram a presente análise - 
baseada em premissas como o direito de escolha dos usuários, a finitude dos recursos e das redes de 
telecomunicações, os resultados favoráveis obtidos no recente caso da banda larga móvel, entre 
outros - que demonstra a importância da franquia também para a banda larga fixa. 
 
A TELCOnsultoria, consultoria especializada em telecomunicações, que conta com profissionais com 
mais de 20 anos de reconhecida experiência no setor, manifesta sua satisfação em poder contribuir 
com este debate, além de apresentar considerações, no âmbito deste estudo, que confirmam a 
necessidade e os benefícios da adoção do modelo de franquias na banda larga fixa. 
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A importância da franquia na banda larga fixa  
 
 
 

 
 
 
Considerações iniciais: 
 
Sem menosprezar a importância desta frase célebre e do ideal por ela almejado no contexto 
histórico do início do século XX, faz-se necessário refletir sobre o que a sociedade brasileira 
efetivamente busca ao cogitar a proibição, por lei, da possibilidade de ofertas com franquia 
nos serviços de banda larga fixa. E, acima de tudo, quais são as consequências de tal decisão 
para todos os agentes envolvidos em especial para os consumidores, para os diversos tipos de 
operadoras que prestam o serviço de comunicação multimídia, para toda a indústria e para a 
população que demanda a ampliação da abrangência geográfica e da qualidade do serviço. 
 
Será que realmente, como uma sociedade com olhos no futuro, queremos a proibição da 
franquia na banda larga fixa? Quais são os desdobramentos decorrentes desta proibição? Será 
que teremos condições de conviver unicamente com o cenário de consumo ilimitado 
suportado por uma infraestrutura reconhecidamente limitada, ou, como pensou Ford naquele 
momento, apenas com o carro preto? Será que as necessidades individuais dos consumidores 
serão satisfeitas com esta única opção, ou seja, com o carro de qualquer cor, desde que seja 
preto? Ou a cor preta deve, por exemplo, sempre ser uma das opções à disposição em qualquer 
tipo de carro? Ou, para este caso específico, a oferta de banda larga sem franquia poderia ser 
também uma das diversas opções disponíveis para a escolha pelos usuários?  
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1) Desmistificando a “FRANQUIA” -  conceito e usos: 

 
O modelo de oferta ou de consumo por franquia pode ser encontrado em diversos segmentos 
de negócio. É baseado, principalmente, nas premissas de finitude dos recursos envolvidos e de 
expectativa de um uso regular, típico, racional e consciente por parte do consumidor, tendo 
eventuais comportamentos fora do padrão um impacto bastante significativo em setores que 
lidam com insumos considerados essenciais. 
 
Nesse contexto, a qualidade e a abrangência geográfica dos produtos ou serviços ofertados 
são diretamente relacionados ao dimensionamento e à alocação adequada dos recursos 
envolvidos. Um recurso finito alocado para poucos usuários, que podem consumi-lo 
massivamente, limita a disponibilidade da oferta para outros usuários que tenham perfis 
distintos. Da mesma forma, esse uso intensivo por poucos consumidores leva a um custo 
operacional maior para a empresa que, se não puder adotar tratamento segmentado, terá que 
ampliar o preço médio para todos os clientes e interessados. Nesta situação, é inegável que 
pessoas com menor poder aquisitivo ou com menor necessidade de consumo deverão ser 
excluídas ou continuar à margem do acesso ao produto.    
  
Muito além do que apenas a viabilidade de planos de negócios dos agentes envolvidos, o 
debate sobre franquias envolve, além de investimentos em infraestrutura, padrões 
comportamentais do consumidor. Este modelo é afetado pelo racional da “tragédia dos 
comuns”1 no qual o livre acesso e a demanda irrestrita de um recurso finito terminam por 
condenar estruturalmente o recurso por conta de sua superexploração. Tal fenômeno é 
atenuado por meio do estabelecimento de modelos de precificação que induzam alocação 
eficiente de custos e pelo estímulo ao uso consciente por parte dos consumidores. 
 
Extrapolando este conceito para outras situações corriqueiras que afetam o dia-a-dia dos 
consumidores, podem ser destacados dois bons exemplos: (i) a utilização de um cartão de 
crédito ou cheque especial junto a instituições financeiras e (ii) e o uso do “refil” de bebidas 
em determinados restaurantes.  
 
No primeiro caso, pelo modelo de mercado, o cliente paga uma taxa para uma instituição 
financeira de sua preferência e tem acesso a um determinado recurso ou limite finito de 
crédito, em função da sua demanda de uso e também da sua capacidade de honrar os 
pagamentos. O conceito de franquia fica nítido de pronto para o consumidor, que poderá se 
valer do crédito à disposição até o limite contratado junto ao banco, sendo intuitivo e imediato 
concluir que o banco também tem capacidade financeira limitada para ofertar a seus clientes.  
 
Da mesma forma, por sua vez, muitos restaurantes ofertam o consumo de bebidas, junto com 
as refeições, por meio do sistema de refil, o qual permite o consumo do produto tantas vezes 

                                                 
1  Hardin, G (1968). “The tragedy of the commons”. Science. 162 (3859): 1243-1248 
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quanto solicitado. Inegável que tal modelo está baseado em um consumo esperado, racional 
e consciente por parte dos consumidores que, por exemplo, não podem encher recipientes e 
levar para casa ou, até mesmo, que um mesmo refil seja compartilhado por diversas pessoas, 
mesmo sendo de “consumo ilimitado”. Neste caso, mesmo não sendo estabelecida uma 
vinculação direta à franquia, há certas regras implícitas que produzem um efeito semelhante 
e coíbem usos abusivos ou distorcidos. Deve ser ainda lembrado que, no caso do refil, há outras 
opções à disposição dos clientes, como a bebida desejada em garrafa ou lata por exemplo, que 
pode ser escolhida em razão de outros atributos, tais como preço, percepção de qualidade ou 
outros aspectos pessoais.  
 
Partindo-se da análise destas duas situações, cabe ainda uma reflexão acerca de quais seriam 
as consequências se, ao invés de franquias ou de limites, amparados em um comportamento 
esperado e racional, todas as ofertas tivessem que adotar a premissa de que os recursos ou 
insumos seriam ilimitados, associados ainda à possibilidade de adoção de comportamento 
“não racional” por parte de determinados consumidores. 
 
Naturalmente, os bancos não poderiam ceder crédito ilimitado de forma ampla, pois alguns 
clientes consumiriam tantos recursos financeiros da instituição, que impediria outros de 
utilizarem, isso sem sequer considerar o fator inadimplência. Caso se admita esta hipótese, 
torna-se inevitável o seguinte questionamento: qual seria o preço a ser cobrado por um crédito 
ilimitado, por um “cheque em branco” dado por um banco? Da mesma forma, o destino do 
modelo de refil nas bebidas também seria intuitivo: seria sepultado, na medida que bastaria a 
aquisição de um único refil para servir inúmeras pessoas em uma refeição.  
 
Pode-se então, com base em outras situações cotidianas de consumo, concluir que a 
superexploração de qualquer recurso finito tende a condenar, como um todo, o seu uso pelo 
grupo na medida em que boa parte dos usuários, por razões comportamentais e de interesses 
puramente pessoais, buscará tirar o maior proveito do mesmo, imprimindo um padrão de 
consumo não racional2. 
 
Nesse sentido, não pode ser ignorado o padrão comportamental de determinados 
consumidores diante da possibilidade de consumo ilimitado. Também aqui vale recorrer a uma 
situação corriqueira do cotidiano, como é o caso de estadias em hotéis. Sem pretender 
simplificar o desejo e a experiência buscados pelo consumidor, alguns usuários tendem a ter 
comportamentos não racionais, como o de usar de maneira não consciente a água – deixando 
torneiras negligentemente abertas – ou requisitando a troca diária de diversas toalhas, o que 
não adota em sua rotina. Tal motivação decorre, também, da sensação de usar em sua 

                                                 
2 Estudo publicado pelo “The MIT Press Journals”: The Flat-Rate Pricing Paradox: Conflicting Effects of “All-You-Can-
Eat” Buffet Pricing, realizado por David R Just and Brian Wansink, avalia o padrão dos consumidores em situações de 
preço fixo e consumo liberado (“all you can eat” – “comer tudo o que você puder”, em uma pizzaria), questionando se os 
preços e o consumo são independentes. Pelos resultados obtidos, eles chegam a um possível interpretação (em tradução 
livre): “dentro desta configuração de taxa fixa, os indivíduos estão consumindo para obter o valor do seu dinheiro em vez 
de consumir até alcançar a sua satisfação (hedônica).” 
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plenitude aquilo pelo que está pagando, a partir da percepção de que o preço pago inclui 
benefícios ilimitados. É intuitivo identificar que o crescimento do consumo de água e o de 
lavagem e/ou troca permanente das toalhas aumentam os custos operacionais, o que se 
refletirá diretamente nos preços das diárias. Em uma tendência atual, diversos condomínios 
de apartamentos e/ou residências têm implementado, por exemplo, a separação individual do 
consumo de água de forma a melhor traduzir as necessidades de cada consumidor e ajustar o 
pagamento pelo recurso utilizado.  
 
Por intermédio desses exemplos, e também da busca pela promoção de consumo consciente 
dos recursos, torna-se mais fácil admitir a existência e a oferta do modelo de franquia em 
outros segmentos, bem como dos seus benefícios. Partindo-se das premissas apontadas, por 
que em telecomunicações a franquia é, antecipadamente, encarada como um modelo 
desfavorável para o consumidor?  
 
 
2) A racionalidade por trás da utilização da franquia no setor de telecomunicações:  

 
A indústria de serviços de telecomunicações é, inquestionavelmente, um segmento que 
demanda níveis intensos e permanentes de investimentos, (i) seja para ampliação da 
abrangência geográfica dos serviços; (ii) seja para o aumento de capacidade das redes, por 
conta do advento de novas aplicações; e (iii) seja por conta da absorção constante de 
atualizações decorrentes da sofisticação tecnológica. 
 
Nos últimos 4 anos, entre 2013 e 2016, o setor investiu em torno de R$ 30 bilhões/ano3 em 
telefonia fixa, móvel, banda larga fixa e tv por assinatura, o que permitiu a implantação de 
novas tecnologias, a ampliação da capacidade das redes e também das áreas atendidas. Os 
consumidores passaram a usufruir de uma melhor experiência no uso dos serviços, pois novas 
aplicações se tornaram acessíveis a preços mais competitivos.    
 
Nos últimos anos, o tráfego de dados cresceu exponencialmente, sobretudo por conta de 
aplicações de vídeo sob demanda (Netflix, Amazon, entre outros). Para o futuro próximo, a 
perspectiva é de um aumento ainda maior do uso das redes haja vista o potencial de vídeos na 
tecnologia 4K, que já desponta como uma das aplicações que mais demandam taxas elevadas 
de velocidade e também maior capacidade. Nesse sentido, vale mencionar que o relatório da 
Cisco sobre redes IP – “Cisco Virtual Network Index 2016-2021”, datado de 6 de junho de 2017 
– estima que 82% do tráfego dos usuários em 2021 será composto por vídeo e que o 
crescimento deste tipo de tráfego na internet entre 2016 e 2021 será de até 4 vezes o valor 
atual, representando um crescimento de 31% ao ano.     
 

                                                 
3 http://www.teleco.com.br/estatis.asp, tabela “Investimentos Brasil” 
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Tabelas de crescimento do tráfego de internet CISCO VNI, 2017 

 
Da mesma forma, no Brasil e na América Latina, a projeção não foge a essa regra: o tráfego de 
dados crescerá praticamente 3 vezes até 2021, ou seja, 21% ao ano. Naturalmente, os 
investimentos têm que ser suficientes para suportar este novo cenário. 
 
Ademais, apenas a título ilustrativo, no congresso mundial de comunicações móveis, realizado 
em Barcelona em fevereiro de 2017, a GMSA, associação mundial de operadoras móveis e 
fabricantes, apontou que o número de usuários móveis cresce cerca de 7% ao ano enquanto o 
consumo de dados aumenta 18%4. Poder-se-ia destacar que se trata de uma peculiaridade de 
redes móveis, mas tal projeção não pode ser encarada de forma simplista. As redes de 
telecomunicações são vias integradas e, pelo menos, mais da metade do tráfego de dados 
móveis é escoado por meio de redes WIFI suportadas por banda larga fixa5, o que denota a 
importância e a alocação adequada de recursos para suportar esse consumo.   
 
Assim, por mais que seja alcançado o aumento da eficiência das tecnologias e a ampliação da 
capacidade das redes, o consumo intensivo e ilimitado implica a necessidade de investimentos 
adicionais, pois os recursos instalados são, em termos de largura de banda, 
incontestavelmente finitos. Uma determinada capacidade já instalada, para suportar mais 
carga, ou seja, mais consumo, terá naturalmente que reduzir a qualidade. Ou, 
alternativamente, restringir novas entradas no sistema existente. Tal premissa é ainda mais 
dramática se o consumo da capacidade existente se der em ritmo acelerado, e de maneira não 
                                                 
4 Tele.Síntese – MWC 2017 datado de 27/02/2017: “O nível de crescimento das operadoras hoje não é sustentável”, alerta 
GSMA”: “Pelos cálculos do executivo [chairman da entidade, Sunil Bharti Mittal, também dono da indiana Airtel], a base 
de usuários de serviços de telecomunicações cresce 7% ao ano, o consumo de dados, 18%, enquanto a receita evolui 3% ao 
ano – insuficiente para atender à necessidade de investimento em capacidade de rede. “O nível de crescimento [de receita] 
não é sustentável para uma indústria de capital intensivo”, frisou” (http://www.telesintese.com.br/gsma-declara-guerra-ao-
roaming/). 
5 Informações constantes da manifestação da ABRINT ao item 24 dos “aspectos econômicos e concorrenciais” na tomada 
de subsídios da Anatel acerca da franquia na banda larga fixa - 53500.008501/2016-35 (SEI_ANATEL – 1065886) 



TELCOnsultoria 
www.telconsultoria.com 
+55 21 99969-8939  

 

  

Página 8 de 26 

racional por determinados clientes, sem que a possibilidade de reposição/ampliação da 
infraestrutura, seja por questões técnicas ou financeiras, possa acompanhar o mesmo ritmo.  
 
Saliente-se que, quando as redes tinham pouco consumo, a solução até então existente era 
coerente com aquela realidade. No entanto, a partir do crescimento exponencial do tráfego 
de dados, de vídeo em especial, novas alternativas precisam ser avaliadas e colocadas como 
opção para compor o modelo de negócio, o qual precisa ser rediscutido. Não há como negar 
que o padrão de consumo ilimitado é mais benéfico para os usuários com maior consumo de 
dados, mas não necessariamente para todos os consumidores. 
 
Portanto, a adoção do modelo de franquia garante o uso mais adequado dos recursos, que são 
finitos, e preserva o equilíbrio na relação empresa – uso dos recursos – consumidor. Ao 
contrário do que se tem apregoado, franquia não é penalização ao consumidor. Muito pelo 
contrário. A franquia é mais uma opção à disposição dos consumidores, os quais, após avaliarem 
suas necessidades e possibilidades individuais, poderão escolher pelo melhor modelo existente. 
 
Assim, avaliando sob o prisma exclusivo do consumidor, a imposição, por determinação 
externa, da proibição do modelo de franquia estabelece um padrão único para todos os 
consumidores, o que acaba, na verdade, por excluir a capacidade e o direito de escolha dos 
clientes! Ou seja, é determinado que o tamanho único serve adequadamente a todos os 
usuários (“one size fits all”) ou a lógica, em sua leitura literal, de Henry Ford do início do século 
XX de que “o cliente tem direito de escolher qualquer cor de carro, desde que seja preto”.  
 

 
 
Nesse sentido, tal imposição traz impactos perversos para toda a cadeia de valor: tanto para 
os consumidores quanto para os provedores dos serviços.  
 
Do ponto de vista do provedor de serviço, destaca-se, de pronto, a influência deste modelo na 
formação do preço. Naturalmente, a possibilidade de consumo ilimitado requer que prestador 
do serviço dimensione sua infraestrutura e sua capacidade para atender um nível de consumo 
que tende a ser mais intenso do que o padrão típico. Ou seja, o preço do serviço ficará mais 
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caro porque, no limite, o prestador terá que levar em consideração o uso exacerbado dos 
recursos disponíveis. 
 
Outra variável também afetada refere-se à quantidade de usuários que pode ser admitida 
neste modelo, partindo-se da premissa de que a capacidade desse provedor é determinada. 
Dessa forma, deve-se planejar e, até mesmo, admitir um quantitativo menor de usuários, de 
forma que possa respeitar o que foi ofertado: capacidade ilimitada, sem redução da qualidade 
original. 
 
Note-se que esses efeitos danosos foram alertados por diversos agentes e, em especial, pela 
OAB por intermédio da contribuição feita pela sua Comissão de Assuntos Regulatórios 
(Subcomissão de Telecomunicação e Audiovisual) por ocasião da tomada de subsídios6 
promovida pela Anatel acerca do modelo de franquia no serviço de banda larga fixa: 

“O provedor da infraestrutura não perde dinheiro, repassa ao consumidor por meio de inserção no 
preço. Quando o preço médio aumenta, exclui os potenciais consumidores que estavam no limite de 
sua capacidade de pagamento e, de quebra, induz o desperdício por aqueles que não possuem 
necessidade real de utilização massiva da rede, mas como se sentem prejudicados por pagar pelos 
demais, passam a buscar o "sentimento de recompensa".  

Com tudo isso, os custos médios aumentam e a intenção originaria de proteger os consumidores 
acaba por prejudica-los, excluindo os menos favorecidos. ”  

Por sua vez, sob a ótica dos consumidores, as consequências são ainda mais nocivas, na medida 
em que este modelo ataca diretamente a diversificação das ofertas e a sua possibilidade de 
liberdade de escolha. Note-se que a determinação/imposição do consumo ilimitado em todas 
as ofertas, além de ser uma ingerência no modelo de negócio do prestador, também tem um 
efeito imediato para os usuários, visto que engessa a oferta do produto. Tal medida 
inegavelmente acaba por impor a todos um padrão que lhes será indesejável, na medida em 
que: 
 

 implica aumento do preço médio do serviço; 
 incentiva o subsídio entre os usuários, visto que aqueles de menor consumo “irão 

suportar” o consumo dos usuários massivos; 
 cria/eleva uma barreira à entrada no sistema em razão do novo preço mínimo - mais 

elevado. Ou seja, é uma medida que exclui os usuários menos favorecidos, ainda mais 
aqueles que vivem em áreas mais remotas. Nesse sentido, vale mencionar que, até 
mesmo para entidades que não aceitam de forma irrestrita o modelo de franquia, como 
é o caso da Controladoria Geral da União-CGU7, há o reconhecimento acerca da 

                                                 
6 Tomada de subsídio sobre franquia de dados em banda larga promovida nos autos do processo n° 53500.008501/2016-
35 (SEI_ANATEL – 1075335) 
7 Tomada de subsídio sobre franquia de dados em banda larga promovida nos autos do processo n° 53500.008501/2016-
35 (SEI_ANATEL – 1088603) – pergunta 3 dos “Aspectos econômicos e concorrenciais” 
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necessidade de manutenção de planos diferenciados, como os de menor velocidade 
com 1 a 2 Mbps) para usuários menos favorecidos economicamente; 

 em termos comportamentais, estimula o uso menos racional e/ou a superexploração 
do recurso, pois o usuário tende a consumir mais do seria o típico com a finalidade obter 
a “plenitude” ou “recompensa” por aquilo que está pagando; 

Em suma, sob o ponto de vista do consumidor, caso tal modelo prospere, o que resultará desta 
obrigação de “todas as ofertas serem ilimitadas“ seguirá a mesma lógica aplicável aos carros 
pretos da Ford, o que significa dizer que o consumidor passa a não ter mais o direito de 
escolher o que é melhor para ele em um ambiente em que ele poderia também escolher o 
carro preto. Ora, tal resultado, ainda mais quando deriva de uma imposição legal, implica 
retrocesso, visão esta também compartilhada pela OAB8 que defende, em sua contribuição, 
que as leis propiciem um ambiente adequado ao fomento de novos modelos de negócios e 
não ao seu engessamento: 

“Atualização da legislação para contemplar as novas tecnologias e os novos modelos de 
negócio sem que haja o engessamento destes. Buscar edição de leis inovadoras e que permitam 
que haja um ambiente regulatório que propicie o surgimento de novos modelos de negócios. 
Engessar e restringir novos serviços é retrocesso. ” 

Para facilitar ainda mais a compreensão da problemática em foco, cumpre adotar a seguinte 
analogia: as redes de telecomunicações são infovias que podem ser comparadas às rodovias 
tradicionais. Analogicamente, a obrigação de tornar todas as ofertas ilimitadas em telecom 
seria o equivalente a estabelecer a cobrança de uma tarifa única de pedágio, independente da 
quantidade de vezes que se usa a rodovia. É intuitivo concluir que usuários com menor 
demanda acabarão pagando o mesmo que usuários massivos, quando poderiam ter acesso a 
um plano que melhor se encaixa ao seu perfil de consumo, como a contratação de pacotes 
com benefícios para sua demanda específica (1 pagamento avulso, pacotes de até 10 
pagamentos/mês, até 50 pagamentos/mês, etc). 
 
Inegável, portanto, que o consumidor perde o seu direito de escolha e o direito de optar pela 
oferta que melhor se adeque ao seu perfil de consumo e à sua renda. 
 
 
3) A experiência das franquias nos serviços de telecom e o caso móvel:  

 
O Serviço de Comunicações Multimídia-SCM, que possibilita a oferta de banda larga fixa, foi 
concebido sem qualquer imposição acerca do modelo de sua prestação – e nem poderia ser 
diferente na medida em que é um serviço prestado em regime privado. O atual regulamento 
do SCM, publicado em 2013 pela Anatel, prevê ofertas baseadas em franquias de consumo. 
Isso decorre da natureza da infraestrutura de suporte do serviço que é limitada, bem como 

                                                 
8 Tomada de subsídio sobre franquia de dados em banda larga promovida nos autos do processo n° 53500.008501/2016-
35 (SEI_ANATEL – 1075335) 
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planejada para que seja alcançada alocação eficiente dos recursos e um determinado padrão 
de qualidade. A capacidade de rede é expansível: de maneira cada vez mais eficiente do ponto 
de vista técnico e financeiro por conta dos avanços tecnológicos, mas não pode ser 
considerada ilimitada.  
 
Na banda larga fixa, algumas operadoras historicamente adotaram planos e ofertas com 
franquias. Para seus respectivos usuários típicos, as franquias estabelecidas se equiparam a 
planos ilimitados, pois, em regra, o consumo se mantém dentro de um perfil de uso projetado 
e racional para aquela capacidade do sistema. Com o advento de novas tecnologias e 
ampliação da eficiência na utilização dos recursos, tanto as taxas de download/upload são 
aumentadas quanto as franquias associadas são modeladas para se compatibilizar com as 
novas demandas. Esse é o movimento rotineiro e histórico do setor no país. 
 
No entanto, há situações de consumo que fogem ao padrão e estes casos consomem recursos 
e infraestrutura de maneira massiva. Em audiência pública realizada no Senado em 3 de maio 
de 20169, dados apresentados pelo Sinditelebrasil apontavam que 90% das residências com 
banda larga fixa consumiam até 100 GB por mês, sendo pouquíssimos os abusos. Na mesma 
ocasião, a VIVO informou que apenas 2% dos usuários faziam uso de 22% de todo o tráfego 
em sua rede10.  
 
Isso significa dizer que nem todos os usuários têm a pretensão de obter tráfego ilimitado, 
sendo-lhes muito mais útil e pertinente pagar de maneira justa por aquilo que consomem. 
Nesse contexto, o uso ilimitado aliado à possível superexploração dos recursos pode levar a 
um modelo insustentável por diversos fatores. Vejamos. 
 
Por exemplo, no serviço móvel, o consumo ilimitado mostrou-se totalmente desfavorável para 
todos os envolvidos e precisou ser revisto. Tendo como regra de negócio a redução de 
velocidade, sem a possibilidade de bloqueio, ao se alcançar o limite da franquia, o cliente era 
induzido a ter a percepção de que a qualidade do serviço não era boa, quando, na realidade, 
tal experiência decorria da baixa velocidade de navegação, incompatível com muitas 
aplicações. Tal condição ainda causava elevado impacto nas redes de telecomunicações, pois 
mantinha uma ocupação permanente dos recursos. Aliado a isso, como complicador, muitos 
usuários, com o intuito de obter maior vantagem econômica, costumavam contratar planos 
com franquias baixas, nitidamente fora de seu perfil, buscando o “benefício” do consumo 
ilimitado. 
 
Ora, assim como no estágio atual da banda larga fixa, o case da adoção de franquia de tráfego 
de dados no serviço móvel foi iniciado com uma grande resistência por conta da “mudança de 
paradigma” e implicou um debate profundo, amplo e maduro entre a sociedade, as 
operadoras, o Regulador, os Órgãos de Defesa do Consumidor e outros agentes, com 
resultados que, inegavelmente, são favoráveis e benéficos para todos os envolvidos. No 

                                                 
9   http://sis-publique.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?from_info_index=121&infoid=42312&sid=4 
10  http://sis-publique.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?from_info_index=121&infoid=42312&sid=4 
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entanto, é inquestionável que, desde a implantação deste modelo, no final de 2014, alguns 
fatores têm sinalizado a pertinência da decisão tomada: 
 

  a quantidade de usuários com terminais móveis 3G/4G continua crescendo de forma 
acelerada, bem como o consumo de dados móveis – mais consumidores ingressando 
no sistema e aumento da inclusão digital; 

 as operadoras permanentemente revisam suas ofertas e oferecem planos com maior 
franquia de dados com valores por Megabyte ou Gigabyte cada vez menores; 

 as ofertas de entrada no pré-pago também estão mais competitivas; e  
 a qualidade percebida pelos consumidores com relação a estes quesitos das redes de 

dados aumentou.  

A título exemplificativo, para uma determinada operadora, em 2014, um pacote diário de 
internet com 40 MB custava R$ 1,99 (R$ 0,04975/MB) enquanto um mensal com 450 MB 
custava R$ 21,90 (R$ 0,04866/MB). Já em 2017, pacotes semelhantes na mesma operadora 
são comercializados com as seguintes condições: 45 MB/dia por R$ 1,29 (R$ 0,02866) e 600 
MB/mês a R$ 19,90 (R$ 0,03316), com o benefício adicional de o consumo com um aplicativo 
de comunicação OTT não ser debitado da franquia. 
 
Outra das principais operadoras móveis ofertava pacote mensal com 400 MB a R$ 19,90 (ou 
seja, R$ 0,04975/MB) ao final de 2014. Atualmente, um pacote mensal inclui 2 GB a R$ 39,99 
(ou seja, cerca de R$ 0,02/MB), contemplando ainda outros benefícios como chamadas 
telefônicas. Também são ofertados pacotes semanais com franquias de 400 MB, 1.2 GB e 2 GB 
com valores entre R$ 7,99 e R$ 14,99.11 
 
Da mesma forma, em planos pós-pagos, as franquias têm sido ampliadas sistematicamente, 
desde volumes inferiores a 2 GB a até mais de 40 GB, por exemplo, sendo que já há ofertas 
atuais de 10 GB/mês com valores da ordem de R$ 140 a R$ 180/mês12, o que resulta em cerca 
de R$ 0,014/MB.  
 
É inquestionável que o preço tem sido reduzido enquanto que os volumes de franquias 
crescem cada vez mais. Saliente-se que, de acordo com o levantamento feito pelo o 
comparador “Meu Plano Móvel”13, constante do trabalho intitulado Análise das Ofertas de 
Telefonia Móvel no Brasil, datado de 11 de agosto de 2017, e apresentado à Anatel no âmbito 
das discussões do Regulamento Geral dos Consumidores14, o custo do GB/mês decresce e as 
opções de franquia se diversificam, o que resulta em benefício para os consumidores: 

                                                 
11 Informações disponíveis para consulta 
12 Valores para pacotes de dados mensais com franquia de 10 GB ou semelhante, obtido nos sites das principais 
operadoras móveis com abrangência nacional em agosto de 2017  
13 http://www.meuplanomovel.com.br/ 
14 Vide Processo Anatel n° 53500.061949/2017-68 / SEI 1834885 – revisão do Regulamento Geral de Direitos do 
Consumidor de Serviços de Telecomunicações 
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Dados constantes do Processo Anatel n° 53500.061949/2017-68 / SEI 1834885 

 
Adicionalmente, segundo levantamento recentemente realizado por um site especializado15 
em comparação de ofertas, entre o primeiro e o segundo semestre deste ano, houve uma 
redução de 36% no preço do gigabyte nos pacotes de dados das principais operadoras do 
serviço móvel.   
 
Ou seja, depreende-se nitidamente que as ofertas continuam múltiplas, contemplando cada 
vez mais capacidade - por conta do advento de novas aplicações -, e com preço por 
Megabyte/Gigabyte cada vez menor. A adoção de franquia não restringiu direitos dos usuários 
e se mostra um modelo adequado para lidar com recursos finitos e a possibilidade de sua 
superexploração, bem como permitir ao consumidor escolher ofertas que melhor se adequem 
ao seu perfil de consumo e disponibilidade financeira.  
 
Em termos tecnológicos, o estabelecimento da franquia possibilitou, por exemplo, que as 
operadoras mudassem suas práticas e permitissem que todos os usuários com terminais 
compatíveis navegassem em redes mais avançadas, como 3G ou 4G, sem a necessidade de 
contratação de pacotes diferenciados. Tal iniciativa serviu para melhorar a experiência dos 
consumidores e, inclusive, a percepção de qualidade. 
 
Para estabelecer o modelo de franquia na internet móvel e criar a conscientização na 
sociedade, certos mitos tiveram que ser enfrentados e derrubados. Como descrito, a 
capacidade das redes de telecomunicações para atendimento dos usuários e para o 
escoamento de todo o tráfego internet não é infinita, pois os recursos são limitados tanto 
técnica quanto financeiramente. Os usuários não são prejudicados com a adoção de franquias: 
os preços baixaram, as capacidades foram ampliadas acompanhando as novas aplicações e as 
ofertas se multiplicaram, permitindo sempre a livre escolha por parte dos usuários. 
 
Adicionalmente, foram realizadas campanhas de esclarecimento e de consumo consciente por 
meio das quais os usuários tiveram acesso a informações, FAQs, vídeos, cartilhas e tutoriais, 
em diversos canais e por diferentes agentes, como a Anatel e as operadoras. Tais iniciativas 
permitem que os consumidores planejem e usufruam dos recursos de forma racional, de 
acordo com suas necessidades. Com a finalidade de se adotar padrões comuns e que atendam 
                                                 
15Vide:http://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&UserActiveTempl
ate=mobile&infoid=46237&sid=17#.WcKlaYWcEeE 
 

 

Operadora Claro Correios Cel CTBC Nexte l OI Porto Conecta Sercomtel TIM Vivo R$ / Gb
< 2 G b R$ 20,00 R$ 30,00 R$ 40,89 R$ 39,32 R$ 22,30 R$ 62,41 R$ 32,43 R$ 32,16 R$ 27,90 R$ 34,82
< 3 G b R$ 14,16 R$ 31,07 R$ 23,00 R$ 19,14 R$ 26,63 R$ 26,73 R$ 15,94 R$ 22,00
< 4 G b R$ 22,50 R$ 12,96 R$ 19,26 R$ 21,20 R$ 32,48 R$ 24,98 R$ 16,64 R$ 19,54
< 6 G b R$ 17,99 R$ 20,74 R$ 16,57 R$ 13,33 R$ 25,98 R$ 19,74 R$ 22,76 R$ 19,47
< 7 G b R$ 21,36 R$ 14,23 R$ 16,18 R$ 14,76 R$ 16,03
< 10 Gb R$ 21,67 R$ 13,53 R$ 16,00 R$ 14,99 R$ 19,99 R$ 15,00 R$ 17,96 R$ 16,47
< 20 Gb R$ 19,25 R$ 11,99 R$ 14,53 R$ 9,67 R$ 24,93 R$ 15,78
> 20 Gb R$ 14,00 R$ 15,98 R$ 12,76 R$ 13,65
R$ / Gb R$ 18,46 R$ 30,00 R$ 28,15 R$ 25,02 R$ 17,91 R$ 41,42 R$ 30,12 R$ 22,64 R$ 20,53 R$ 23,42
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aos direitos dos consumidores foi ainda desenvolvido código de conduta setorial, que coíbe 
comportamentos em desacordo com as normas legais. 
 
É inegável que a adoção de qualquer modelo de serviço implica a necessidade de clareza e de 
transparência no relacionamento com os consumidores. Estes são fatores chave para 
aumentar a satisfação e reduzir as reclamações dos usuários. Portanto, em todos os casos, 
assim como especificamente para este caso da franquia na banda larga fixa, deve-se buscar a 
conscientização do consumidor, assim como a implementação de iniciativas pelas operadoras 
que permitam a esse mesmo cliente ter acesso adequado às informações de consumo para lhe 
possibilitar a proteção de seus direitos. Em regra, tais medidas, como (i) informação, no ato da 
venda, sobre a existência de franquia e opções de pacotes existentes; (ii) instrumentos de 
medição e monitoramento do consumo da franquia pelo consumidor; (iii) notificações sobre o 
atingimento da franquia; (iv) manutenção da navegabilidade, por meio da contratação de 
pacotes adicionais ou da redução de velocidade; (v) entre outros; já existem e foram definidas 
no Regulamento Geral dos Consumidores de Telecomunicações, aprovado pela Resolução n° 
632/2014-Anatel.    
  
Esse é o momento de, assim como ocorreu no serviço móvel, debater, rever e derrubar certos 
mitos que, na prática, ao invés de beneficiar o uso, podem gerar significativo impacto para os 
consumidores e para a expansão dos serviços. Cabe destacar que, em diversos benchmarkings 
trazidos ao longo das discussões sobre este tema, todos sinalizaram o mesmo fato: não foi 
possível identificar um país que proíba a adoção do modelo de franquias na banda larga fixa16! 
 
 
4) A banda larga fixa e as especificidades das redes de telecomunicações:  

 

O Serviço de Comunicações Multimídia – SCM, que suporta a oferta da banda larga fixa, é o 
serviço de telecomunicações com o escopo mais amplo e democrático. Tal assertiva pode ser 
corroborada, principalmente, por conta da: (i) utilização de uma maior gama de soluções 
tecnológicas para acesso ao consumidor final, embora a Anatel não regule tecnologia em 
nenhum serviço de telecomunicações; (ii) menor barreira à entrada, incentivando o 
surgimento de diversas empresas interessadas e aptas em explorá-lo, especialmente com 
abrangência regionalizada. 
 
O SCM é um serviço fixo, independente da tecnologia que o suporta. Apesar desta natureza, 
cabe destacar que este serviço pode ser prestado ao usuário final através de uma rede de 
acesso que utiliza radiofrequências terrestres licenciadas ou radiação restrita, satélite ou meios 
confinados, como cobre/par trançado, cabo coaxial e fibra óptica. Assim, ao contrário do que 

                                                 
16 Vide apresentação feita pelo Sinditelebrasil intitulada “Transparência e publicidade nas relações de consumo: 
limitações de franquia na internet”, datada do dia 12 de maio de 2017, disponível em:  
http://www.sinditelebrasil.org.br/posicionamentos/posicionamentos-institucionais/apresentacoes/3267-transparencia-e-
publicidade-nas-relacoes-de-consumo-limitacoes-de-franquia-na-internet-12-05-2017 
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imediatamente se associa, a banda larga fixa não é prestada unicamente através de fibra óptica 
ou de cabo coaxial fim a fim, os quais, supostamente e apenas em uma análise superficial e 
teórica, poderiam ensejar o entendimento que suportam o uso ilimitado.   
 
Da mesma forma, as redes de suporte – backbone e backhaul – que permitem a interligação 
com as redes de acesso, que, por sua vez, alcançam os usuários, podem ser compostas por 
diversos tipos de tecnologia, com seus respectivos benefícios e limitações, conforme será 
melhor detalhado mais adiante:  
 

 
 
 
Nesse sentido, vale mencionar que, enquanto na banda larga móvel, é intuitiva a percepção 
quanto à finitude dos recursos, notadamente das radiofrequências que compõem a rede de 
acesso aos consumidores, o mesmo não ocorre com a banda larga fixa. Esta falta de 
compreensão se deve à presunção de que este serviço é sempre prestado por recursos 
supostamente inesgotáveis. Ocorre que, ao contrário do que tem sido massivamente 
alardeado, os recursos que integram uma rede de banda larga fixa também possuem 
capacidade limitada, o que repercute no modelo de negócio e impossibilita, estruturalmente, 
que todas as ofertas tenham caráter ilimitado.  
 
A partir desta realidade, cabe aqui uma análise mais cuidadosa acerca das especificidades de 
cada tecnologia: 
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a) Satélite:  

A oferta de banda larga por meio de tecnologia satelital é uma das soluções que têm permitido 
o atendimento de áreas remotas, especialmente daquelas ainda não cobertas por 
infraestrutura terrestre. Isso é reconhecido pelo Governo e sociedade, inclusive, na recente 
Consulta Pública sobre Transformação Digital17.  
 
Além da tradicional utilização para suporte de rede (backbone/bachaul), esse tipo de solução 
ainda tem permitido, por exemplo, o provimento de internet para diversas escolas públicas 
rurais em diferentes estados, de norte a sul do país. Mais recentemente, diversas empresas, 
que previamente tinham seu foco de negócio direcionado para o mercado de atacado por meio 
da oferta de capacidade para outras operadoras, têm também investido em produtos para 
consumidores finais, ampliando a base de assinantes e ajudando a viabilizar a almejada 
massificação da banda larga no país.  
 
De acordo com os dados divulgados pela própria Anatel, já há mais de 80 mil acessos por 
satélite (referência julho/2017), tendo somente a Hughes, que lançou o serviço de banda larga 
satelital diretamente ao consumidor em junho de 2016, uma base de mais de 60 mil assinantes. 
E a previsão é de um crescimento ainda maior, na medida em que, além das já presentes no 
mercado brasileiro, há empresas que já estão investindo no país com foco no segmento de 
varejo, como Yahsat, cujo plano de atuação no varejo brasileiro já foi anunciado e está previsto 
para o início de 2018, com o lançamento do seu próprio satélite (Al Yah 3). 
 
Seja para o mercado de suporte das redes, inclusive para as redes móveis (ampliação da rede 
3G e 4G), seja para atendimento direto do consumidor final, inegável que a banda larga satelital 
é uma modalidade de serviço que está franca expansão e, segundo as previsões divulgadas 
pela própria Anatel, a perspectiva de crescimento da capacidade satelital do Brasil nos 
próximos quatro anos é de 110%18. 
 
Ocorre que é justamente esta modalidade que será mais afetada caso a proibição da franquia 
subsista. Tal assertiva decorre diretamente do fato de que esta alternativa de atendimento é, 
sombra de qualquer dúvida, a mais afetada por conta da capacidade finita dos recursos. Muito 
mais, por exemplo, do que a banda larga móvel, ainda que ambas utilizem redes de acesso ao 
consumidor baseadas em radiofrequências. 
 
                                                 
17 ESTRATÉGIA BRASILEIRA PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL. GRUPO DE TRABALHO 
INTERMINISTERIAL - PORTARIA nº 842, de 17 de fevereiro de 2017: “Nas áreas mais remotas, as soluções de acesso 
frequentemente exigem redes via satélite. Neste caso, são especialmente relevantes as políticas públicas que assegurem o 
provimento de acesso à Internet aos órgãos de presença do Poder Público: instalações administrativas, educacionais, de 
saúde, segurança pública e também das Forças Armadas.” 
18 Teletime, 01/09/2017, “Revisão de preços públicos para direito de exploração está na agenda regulatória”: 
(http://teletela.com.br/teletime/01/09/2017/revisao-de-precos-publicos-para-direito-de-exploracao-esta-na-agenda-
regulatoria/?noticiario=TT&__akacao=4450154&__akcnt=c5cdc4f2&__akvkey=00e8&utm_source=akna&utm_medium
=email&utm_campaign=TELETIME+News+-+02%2F09%2F2017+01%3A49) 
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Os satélites também utilizam bandas de frequências preestabelecidas, portanto limitadas. 
Diferentemente do serviço móvel celular, onde a técnica de “adensamento de estações rádio 
base” permite que mais sites sejam instalados e ampliem a capacidade de atendimento em um 
horizonte temporal relativamente rápido, o lançamento de um satélite decorre de um projeto 
de longa maturação, que gira em torno de 5 anos até que seja posto em órbita. 
Adicionalmente, sua vida útil gira em torno de 15 anos, além de as posições orbitais serem 
controladas e constituírem um recurso incontestavelmente escasso.   
 
Deve-se ainda salientar que a construção e o lançamento de um satélite, que já vem com a 
capacidade de processamento digital embarcada, envolvem um complexo projeto de 
engenharia e de plano de negócios, bem como demanda vultosos investimentos, da ordem de 
bilhões de reais. Portanto, esta infraestrutura deve ser utilizada de maneira eficiente, tanto 
técnica quanto economicamente.  
 
O permanente avanço da tecnologia permitirá que, no futuro breve, sejam alcançadas taxas 
de até 100 Mbps/usuário19, ou seja, compatíveis com tecnologias terrestres mais sofisticadas. 
No entanto, sem a possibilidade de adoção de franquias, e tomando ainda por base a 
superexploração da infraestrutura especialmente por conta do elevado tráfego de vídeo, o 
atendimento de poucos usuários comprometerá toda a capacidade, largura de banda para 
atendimento, do satélite. Isso impedirá o atendimento de mais consumidores, especialmente 
nas áreas mais remotas e carentes, e implicará preços médios mais elevados, restringindo sua 
democratização. Em suma, essa dinâmica pode ameaçar até mesmo o modelo de banda 
satelital direcionado para o varejo, o qual inegavelmente tem contribuído para inclusão de 
inúmeros brasileiros especialmente em áreas remotas. 
 
No satélite, de uma forma ainda mais acentuada que nas demais tecnologias, o eventual 
modelo de negócio com tráfego ilimitado impede que os clientes possam ser atendidos de 
acordo com suas necessidades específicas, pois, na prática, todos os usuários terão que ter à 
sua disposição bandas garantidas e permanentes para seu uso. Para assegurar, por exemplo, 
tal condição de consumo para os usuários massivos, a solução passará por: (i) reduzir 
significativamente ou não realizar ofertas para usuários com menor tráfego, privando-os do 
acesso ao serviço; ou (ii) não realizar ofertas com maiores taxas/velocidades de 
download/upload, mesmo que tecnologicamente possível, comprometendo o atendimento 
deste perfil de consumidor. Inegável que ambos os casos repercutem negativamente na 
satisfação dos usuários e, sobretudo, na expansão da banda larga no país.   
 

                                                 
19 Satélite da Hughes, que será lançado em 2021, promete entregar links de banda larga até 100 Mbps no Brasil e 
aumentar o dobro da capacidade existente hoje de banda Ka. 
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Esquemático: restrições da capacidade de atendimento por satélite 
 
Em suma, em uma rede ou sistema com capacidade de banda finita, garantir uma faixa de 
consumo ilimitado para um determinado assinante significa dispor de menos capacidade para 
atender outros assinantes.  
 
Não há dúvidas que se a banda larga fixa provida por satélite fosse regida por um meio de um 
serviço de telecomunicações específico, a adoção de franquia de consumo não teria qualquer 
questionamento de ordem legal, técnica ou de negócios. No entanto, como está sob o guarda-
chuva do SCM, que tem abrangência mais ampla, o estabelecimento de uma regra geral 
impondo a obrigação de atender a consumos ilimitados, inviabilizará as soluções satelitais para 
o consumidor final na plenitude demandada pelos diferentes perfis.  
 
Neste caso, ofertas com consumo ilimitado aliadas à possível superexploração dos recursos 
impossibilitarão o atendimento de mais consumidores e a expansão deste modelo de 
atendimento, pois poucos usuários deverão consumir toda a capacidade disponível. Tal 
situação configura-se, claramente, como algo contrário às políticas públicas definidas pelo 
Governo Brasileiro. 
 
 

b) Radiofrequências licenciadas ou radiação restrita:  

A oferta de banda larga fixa, como já apontado anteriormente, pode e é comumente provida 
através de redes de acesso baseadas em radiofrequências. O espectro pode ser licenciado, 
mediante outorga específica por parte da Anatel, ou de radiação restrita, utilizado em redes 
WiFi. 
 
A banda larga fixa prestada através de radiofrequências licenciadas apresenta características 
exatamente idênticas às da banda larga móvel, experimentando, por conseguinte, as mesmas 
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limitações dos recursos de rede de acesso. Este modelo é um dos que, juntamente com o 
satélite, pode promover a expansão do atendimento em áreas mais remotas onde não há rede 
confinada ou sua implantação pode não ser viável.  
 
Com esse escopo, a Anatel realizou licitação, em dezembro de 2015, na qual ofereceu cerca de 
20.000 mil lotes nas faixas de 2,6 GHz-TDD e 1.900 MHz-TDD cobrindo todos os municípios 
brasileiros. Na ocasião, foram arrematados 5.479 lotes em 2.903 diferentes cidades, sendo 
certo que estas frequências serão utilizadas para a prestação da banda larga fixa, em regra, por 
pequenos provedores regionais. Atualmente, o desafio para a implementação dessas redes é 
muito grande, passando por diversos aspectos tecnológicos e econômicos. Caso o modelo de 
negócio tenha que ser revisto, por conta da imposição do consumo ilimitado, é inegável que o 
plano do Governo e da Anatel – de expandir a banda larga por intermédio dos pequenos 
provedores regionais – fracassará, na medida em que diversos desses vencedores 
provavelmente renunciarão às frequências.  
 
Ainda, como muitos lotes desta licitação restaram desertos, o que motivaria uma nova oferta 
ao mercado em um futuro breve, especula-se se ainda existirá alguma atratividade em tais 
lotes, caso a referida imposição seja efetivada. Note-se que, no que tange à licitação de sobras 
de frequências, a perspectiva de fomentar a entrada de novos competidores, especialmente 
de menor porte empresarial, e de expandir o atendimento de novas áreas com este tipo de 
solução pode ser precipitadamente abortada. 
  
Cabe salientar que muitos provedores utilizariam estas faixas de radiofrequência para 
complementar a abordagem de novos clientes, principalmente em áreas onde há dificuldade 
de expansão através de meios confinados. Ou seja, o atendimento à população será reduzido, 
por conta da imposição de um modelo que é insustentável e incompatível com este padrão 
tecnológico. Esta condição já foi amplamente debatida e demonstrada para o caso do serviço 
móvel e aplica-se, perfeitamente, para o presente caso. 
 
Já em termos de radiofrequências de radiação restrita, o cenário é ainda mais sensível. Por se 
tratarem de faixas não licenciadas do espectro, seu uso é compartilhado por diversos 
provedores e redes privadas e/ou individuais, o que impede, por exemplo, dar garantias em 
termos de qualidade. Cabe destacar que geralmente prestadores de menor porte tendem a se 
utilizar deste recurso. Assim, a imposição do consumo ilimitado pode levar a dois tipos de 
movimento opostos para esta situação: (i) as operadoras encerram este tipo de operação; ou 
(ii) não atendem o comando legal e ficam sujeitas à punição por não conformidade.   
 
No limite, a eventual vedação ao uso de modelos de negócio baseados em franquias para a 
banda larga fixa terá como efeito prático inviabilizar o uso de determinadas tecnologias, 
especialmente, as que adotam radiofrequências no acesso direto aos clientes. Tal risco de 
restrição no atendimento à sociedade, sequer, poderia ser cogitado visto que chegar até a 
residência/dependência de cada cliente com redes confinadas é, de fato, um cenário 
impossível no curto-médio prazo.  
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 Esquemático: restrições da capacidade de atendimento por radiofrequências terrestres 
 
 

c) Redes confinadas – fibra óptica, cabo coaxial ou xDSL:  
 

A oferta de banda larga fixa por meios confinados, como a fibra óptica, é a solução tecnológica 
que possibilita o alcance de maiores taxas de transmissão e a utilização de aplicações que 
requerem maior volume de dados, como Video on Demand (Netflix, etc) e 4K, de uma maneira 
mais eficiente em termos de alocação de recursos.  
 
Assim, é fato que as redes de acesso baseadas em fibra óptica, por exemplo, apresentam maior 
escalabilidade e maior capacidade de atendimento quando comparadas às demais tecnologias. 
No entanto, os recursos e equipamentos que compõem esta rede continuam sendo finitos e 
precisam ser alocados de maneira eficiente. Dessa forma, aumentar a capacidade de 
processamento e de tratamento para atender mais consumidores ou tráfego implica adquirir 
e implantar novos equipamentos.  
 
Uma analogia simples a ser feita é com os smartphones ou os computadores que os 
consumidores dispõem: se querem utilizar muitas aplicações simultaneamente ou aplicações 
mais sofisticadas, precisam de equipamentos mais poderosos, pois os anteriores apresentam 
seu limite tecnológico ou de capacidade. O mesmo ocorre com os equipamentos de rede que 
precisam ser ampliados ou substituídos. 
 
Outro fator de limitação das capacidades para este tipo de atendimento não se encontra na 
rede de acesso que interliga o cliente final, mas sim na rede de transporte (backhaul e 
backbone) que, por sua vez, interliga a rede de acesso com os principais pontos de troca de 
tráfego. Não há como garantir que todo trajeto seja composto por redes de fibra óptica. Muitos 
trechos são compostos por enlaces de radiofrequência ou mesmo satélite que são recursos 
com menor capacidade de banda em termos comparativos.  
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Em levantamento realizado recentemente pela Anatel, verificou-se que, em 2015, a 
quantidade de municípios com infraestrutura de backhaul de fibra ótica representava 48,2% 
do total. Em 2016, a quantidade evoluiu para 57,9%, alcançando 3.225 municípios atendidos 
com a fibra20. Todavia, convém esclarecer que o fato de determinado município ser classificado 
como tendo backhaul de fibra óptica não implica automaticamente que a oferta de serviço 
esteja disponível em toda sua abrangência geográfica. Isso decorre das peculiaridades das 
redes locais de acesso. Assim, é possível que diversos bairros ou áreas não estejam atendidos, 
mesmo havendo backhaul neste município.  
 
Adicionalmente, é imediato identificar que, quanto maior o volume de tráfego na rede, maior 
será, por exemplo, o consumo de energia. Em virtude do nível de serviço exigido pelo mercado, 
além da energia regularmente fornecida pelas distribuidoras, as operadoras precisam prever e 
instalar, em pontos chaves da rede, diversos equipamentos adicionais, como banco de bateria 
e grupo motor-gerador. Tais equipamentos também apresentam uma capacidade 
determinada, demonstrando, mais uma vez, que os elementos que a compõem e, 
consequentemente, as próprias redes, não podem ser consideradas ilimitadas.  
  

 
 

Esquemático: restrições da capacidade de atendimento por meio de redes confinadas 
 
 

d) Provedores regionais e de menor porte:  

 
Os aspectos e limitações tecnológicas apontadas afetam estruturalmente todas as prestadoras 
de banda larga fixa, no entanto para as empresas regionais e/ou de menor porte o impacto é 
ainda mais significativo.  
 
Antes de mais nada, deve ser destacado que as operadoras regionais são as que mais têm 
contribuído para a expansão da banda larga fixa no país. No mês de junho de 2017, por 

                                                 
20 Informações extraídas do relatório: “ESTRATÉGIA BRASILEIRA PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL. 
GRUPO DE TRABALHO INTERMINISTERIAL” - PORTARIA nº 842, de 17 de fevereiro de 2017 
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exemplo, assim como já vêm ocorrendo sistematicamente, foram responsáveis por mais de 
63% das adições líquidas, ou seja, de novos usuários no sistema. Entre janeiro e julho de 2017, 
segundo dados da Anatel21, sua base de assinantes cresceu praticamente 23%, alcançando 3,65 
milhões de acessos em um parque nacional total de 27,9 milhões. Dessa forma, as operadoras 
regionais detêm 13% de participação neste mercado e representam um importante 
impulsionador da competição e da expansão dos serviços, fortalecendo, ainda, as economias 
locais e regionais.    
 
Portanto, as eventuais imposições ou obrigações sobre os negócios, especialmente, os 
prestados em regime privado, devem ser avaliados com bastante critério sob pena de ter o 
efeito contrário ao almejado: ao invés de estimular o atendimento da população, fomentar a 
inclusão digital em áreas remotas e incentivar a competição, resultará na inviabilidade dos 
modelos de negócios dos pequenos provedores e os retirará do mercado. Vejamos. 
 
Estas empresas contratam de outras operadoras os circuitos de telecomunicações para 
montarem suas redes de suporte (backhaul e backbone), quando não é viável a construção 
própria. Em regra, os circuitos são contratados de outras operadoras, geralmente de maior 
porte, de acordo com degraus que são proporcionais aos parâmetros “capacidade – distância 
geográfica” (ex: links de 300 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps, etc). Como em grande parte dos casos se 
tratam de trechos de longa distância - intermunicipais ou interestaduais -  os valores 
financeiros são bastante elevados, repercutindo diretamente no preço cobrado dos usuários 
finais.  
 
Em um levantamento recentemente realizado com algumas associadas da ABRINT22, foi 
possível apurar que os custos relacionados a este tipo de infraestrutura de rede podem 
representar valores significativos para o negócio, alcançando até 38% de suas despesas. Estes 
custos são proporcionalmente mais consideráveis para os provedores regionais localizados em 
áreas mais afastadas, onde também se encontram maiores dificuldades para a ampliação das 
capacidades contratadas, na medida em que há menos opções de empresas ofertantes desta 
infraestrutura.  
 
A ausência de franquia de consumo resultará em uma curva contínua de crescimento do 
tráfego pelos usuários que ocorre em compasso distinto do crescimento da capacidade da rede 
contratada perante terceiros que é feita por degraus. Esse descasamento, se não puder ser 
administrado com ferramentas adequadas de planejamento de rede e conjugado com a 
possibilidade de ofertas mais flexíveis por parte dos provedores de menor porte, resultará em 
perdas econômicas ou em estrangulamento de sua operação.  
 
É inquestionável que, por conta disso, estas operadoras terão que suportar custos mais 
elevados que pressionarão suas margens, sendo este cenário muito mais crônico quanto mais 
próximo o consumo dos usuários se aproximar da superexploração. 

                                                 
21 http://www.anatel.gov.br/dados/destaque-1/269-bl-acessos 
22 Informações disponíveis para consulta 
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Esquemático: implicações do aumento de tráfego na infraestrutura de rede 
 
No limite, caso seja imposta a obrigação de tráfego sem qualquer tipo de franquia, pode-se 
considerar que a operadora terá que proporcionar banda garantida e dedicada para cada 
usuário individualmente. Tal padrão de atendimento ou modelo de negócios é 
inquestionavelmente inviável: a título ilustrativo, um plano de serviço de dados/internet com 
taxa de download de 2 Mpbs pode ser encontrado com valores a partir de R$ 29,80/mês. Já 
um circuito de telecomunicações dedicado – EILD – com banda garantida de 2 Mbps custa, nas 
relações de atacado – ou seja, no relacionamento entre operadoras para que possam compor 
suas respectivas redes –, no mínimo R$ 494,81/mês, caso seja aplicado o valor de referência 
calculado pela Anatel vigente a partir de 2016. Assim, se o serviço individual, prestado a cada 
cliente, tiver que ser replicado para dentro das redes das operadoras para garantir o consumo 
permanente, o preço do produto final para os usuários será aumentado significativamente. 
 
Dessa forma, neste cenário real de tráfego de dados sempre crescente, a impossibilidade de 
desenvolver modelos de negócios flexíveis, como a adoção de franquias, terá efeito devastador 
sobre as operadoras de menor porte na medida em que terão que arcar com custos elevados 
e permanentes de contratação de capacidade adicional perante terceiros.  
 
Ou seja, é inegável que tal condição será um limitante imediato para as operadoras de menor 
porte e, para o país, poderá representar o retorno a um modelo ainda mais concentrado de 
oferta, baseado apenas na atuação dos grandes grupos empresariais que podem suportar 
investimentos de maior porte ou assumir custos operacionais de maneira mais eficiente ao, 
por exemplo, distribuí-los em portfólios de pacotes com TV, celular, banda larga e telefonia 
tradicional. Em diversos casos, nas ofertas de combo, as operadoras de grande porte chegam 
a reduzir o valor da banda larga fixa em cerca de 50% frente ao valor de sua contratação de 
forma isolada. Entretanto, ao final do dia, mesmo para as operadoras de maior porte, esse 

Tempo

Evolução da capacidade da 
rede contratada de terceiros 
(com custos elevados) 

Tráfego típico dos usuários

Baixo
(navegação web, email, 

mídias sociais, etc)

Moderado
(VOD menor resolução, 

Youtube, Games, 
música, etc)

Intenso
(streaming / VOD alta 

resolução, 4K, 
real idade virtual, etc)

A expansão da capacidade de rede contratada de terceiros  
(backhaule backbone) para suportar o tráfego crescente e 
ilimitado, resultará em possível estrangulamento do negócio, pois 
a aquisição de capacidade é feita por degraus, o que implica 
operar em uma região de baixa eficiência econômica: mais custos 
sem a possibilidade de rentabilização. 
Sem a expansão das redes, a qualidade também é comprometida. 

Nem sempre uma gestão mais eficiente 
(encurtamento deste período temporal) é viável: 
ausência de disponibilidade imediata, burocracias 
contratuais/relacionamento, fidelizações por 
longo prazo, entre outros fatores

Tráfego de dados

Consumo / perfil 
da aplicação

Operadoras de menor porte: evolução do tráfego dos usuários e da capacidade da rede
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modelo se mostra insustentável e poderá implicar sua descontinuidade, repercutindo 
diretamente no bem estar dos usuários. 
 
Em termos empresariais, as operadoras entrantes e/ou de menor porte, por terem que basear 
a montagem de suas redes na contratação de infraestrutura de terceiros e também por não 
terem os mesmos diferenciais em termos de economia de escala e/ou escopo que as grandes 
operadoras, serão, de forma imediata, mais severamente afetadas caso seja imposta a vedação 
à oferta de franquias. Além dessa vertente de negócios, há, principalmente, implicações 
econômicas, concorrenciais e de inclusão digital, social e humana.  
 
No cenário atual, mais de 81% dos acessos de banda larga no país ainda são providos por três 
grupos empresariais, no entanto os provedores de menor porte estão consistentemente 
aumentando sua representatividade e participação de mercado. Repise-se que são eles os que 
mais contribuem para a expansão da banda larga fixa. Além de avançarem na oferta do serviço 
à população, especialmente em áreas não atendidas, esses provedores ainda utilizam soluções 
tecnológicas diferenciadas de acordo com as possibilidades de cada região.  
 
Ora, caso prospere a proibição da franquia, a perspectiva de estrangulamento dos negócios 
para esses pequenos provedores regionais aumenta drasticamente, o que pode ensejar, até 
mesmo, um aumento de concentração neste segmento (de 81% para quiçá 100%!) e a provável 
majoração do preço do serviço, isso sem a falar na exclusão de milhares de consumidores hoje 
atendidos apenas por tais provedores. 

 
 
5) Conclusão:  

 
A expansão dos serviços de telecomunicações, em especial da banda larga fixa, e o 
atendimento dos consumidores com grau de qualidade e com ofertas e preços adequados são 
os desafios do país para os próximos anos.  
 
O modelo de negócios deve estar baseado em premissas que incentivem a livre iniciativa, a 
atratividade para realização de novos investimentos, a alocação dos recursos – técnicos e 
financeiros que são finitos – de maneira eficiente, a sustentabilidade econômica do setor e o 
atendimento às expectativas dos consumidores. Nesse contexto, a liberdade empresarial para 
a definição de ofertas, inclusive por meio de franquias de consumo, permite conciliar os 
resultados acima esperados e, sobretudo, assegurar o atendimento dos clientes e usuários. 
 
Acerca disso, é determinante reconhecer que nem todos os consumidores têm os mesmos 
interesses e motivações. Portanto, a imposição de uma regra por meio da qual o “tamanho 
único se ajusta a todos” (one size fits all), que é o equivalente à determinação do tráfego 
ilimitado para a banda larga fixa, engessa as ofertas e acaba por punir: 
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(i) os consumidores – destacando que nem todos se adequam ao “princípio” 
cunhado por Henry Ford acerca do modelo Ford T de que “o carro é 
disponível em qualquer cor, contanto que seja preto” ou mesmo podem 
arcar com preços que teriam que ser, comparativamente às franquias, mais 
elevados para suportar consumos massivos ou ilimitados decorrentes de 
prováveis cenários de superexploração dos recursos;  

 
(ii) diversas tecnologias – destacadamente o satélite e as radiofrequências que 

têm bandas de espectro limitadas, além das que utilizam meios confinados, 
que também apresentam limites físicos na cadeia; e  

 
(iii) diversas empresas – especialmente as regionalizadas e/ou de menor porte 

que dependem significativamente de infraestrutura de terceiros e não 
alcançam economias de escala ou escopo dos grandes grupos empresariais 
ou mesmo aquelas empresas que têm seus negócios estruturalmente 
baseadas em determinadas tecnologias como o  satélite, por exemplo. 

 
O debate acerca do modelo de negócios da banda larga fixa não é uma situação específica do 
Brasil, tendo ocorrido também em diversas partes do globo. No entanto, não há registro atual 
de qualquer país que proíba o modelo de consumo por meio de franquias23, podendo tornar o 
Brasil um caso singular e destoante em âmbito global24. Em diversos deles, ofertas com e sem 
franquias coexistem, permitindo que as operadoras construam modelos de negócios viáveis e 
sustentáveis e que os consumidores escolham, entre as diversas opções, aquela que melhor se 
adequa aos seus interesses financeiros ou de requisitos técnicos e de qualidade.     
 
No Brasil, o modelo de franquias foi amplamente debatido na banda larga móvel a partir do 
final de 2014 e em 2015. Apesar de inicialmente ser tratada como uma iniciativa supostamente 
contrária aos interesses da sociedade, foi respaldado no país e, atualmente, podem ser 
comprovados os efeitos positivos de sua adoção, pois:  
 

a) o valor por MB/GB reduziu substancialmente e há ofertas de pacotes com 
diversas opções de franquia – da ordem de 50 MB a mais de 40 GB – e 
diferentes durações – diária, semanal ou mensal; 

 

                                                 
23 Apresentação realizada pelo Sinditelebrasil: “TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADENAS RELAÇÕES DE 
CONSUMO: LIMITAÇÕES DE FRANQUIA NA INTERNET - JORNADA CENTRO-OESTE – Brasilcon, Brasília, 12 
de maio de 2017 
24 “O acesso à internet é um direito humano básico”, conforme declarou, em 2014, o Sr. Frank La Rue, Diretor de 
Direitos Humanos da ONU, em El Salvador, durante a Sétima Reunião Regional Preparatória para o Fórum de 
Governança 
da Internet. Vide manifestação da OAB na tomada de subsídio sobre franquia de dados em banda larga promovida nos 
autos do processo n° 53500.008501/2016-35 (SEI_ANATEL – 1075335).  
Cabe assim perguntar: nesse contexto, por que somente no Brasil seria proibida a adoção de franquia?  
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b) as bases de usuários 3G e 4G continuaram crescendo em ritmo acelerado, 
mesmo em um cenário macroeconômico mais restritivo; 

 
c) os clientes passaram a ter acesso a todas as tecnologias disponíveis na rede 

com seus mesmos planos/pacotes já anteriormente contratados. Ou seja, não 
houve segregação ou a necessidade de troca de plano/pacote para utilizar 
tecnologias mais modernas, como 3G ou 4G; 

 
d) a percepção de qualidade melhorou na medida em que a navegação em 

velocidade reduzida afetava significativamente a experiência do cliente que 
associava a problemas de rede, quando, na realidade, isso não ocorria; 

 
e) houve aumento da conscientização sobre o consumo na medida em que o 

cliente ampliou seu conhecimento e pode buscar planos/pacotes que melhor 
se enquadrem em seu perfil. Tal iniciativa reduziu, por exemplo, as situações 
em que usuários com alto consumo contratavam planos de baixa taxa de 
download apenas para se beneficiarem do consumo ilimitado por conta da 
redução de velocidade e não do bloqueio do serviço.  

 
Com base em todo o ora apresentado, defende-se que a liberdade na definição das ofertas é 
o modelo mais saudável, tanto para os consumidores quanto para a indústria, a ser adotado 
no Brasil.  
 


