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Painéis promovidos pela ABRINT na Futurecom com participação dos
Reguladores – ANATEL e ANEEL – debateram as oportunidades do novo
PGMC e a revisão da regra de postes

Saiba mais sobre os debates e veja as apresentações da Anatel e da Aneel

São Paulo, 18 de outubro de 2018.
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Painel 1: O que muda para o provedor regional com o novo PGMC – “PGMC 2.0”

Palestrantes: Basílio Perez, Presidente da ABRINT, e Fábio Casotti, Gerente de Monitoramento de Prestadoras da ANATEL

Moderadora: Katia Pedroso, sócia da TELCOnsultoria

Destaques:

• Com foco nos mercados de interesse dos provedores regionais, discutiu-se sobre as novas regras que vão ser
estabelecidas para os dutos, onde o controle de preços irá vigorar independente da categorização do município, e sobre o
mercado de transporte de alta velocidade em que, de acordo com a categoria do município, serão adotadas medidas
diferente;

• No tocante aos dutos, a Anatel adiantou que sua intenção é que o valor de referência para este mercado se equipare ao
valor de uso do poste no mesmo trecho;

• Já no que se refere ao mercado de transporte de alta velocidade, a Anatel explicou que o controle de preços só irá recair
nos mercados categoria 3, mas que, mesmo assim, poderá ser acionada, no caso concreto, caso haja a ocorrência de
abuso nos demais municípios;

• Além do esclarecimento prestado pela Anatel, a ABRINT endereçou diversas preocupações ao Regulador e pleiteou que o
PGMG 2.0 tenha efetividade, que busque corrigir as imperfeições da sua versão original, ressaltando a importância do
papel desempenhado pelo provedor regional na expansão dos serviços de telecomunicações e no fomento à competição.

• Ao final do painel, a ABRINT ainda reforçou a necessidade de assimetrias para os provedores de pequeno porte – PPP,
insistindo que estes não se confundem com as operadoras de grande porte.
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Painel 2: Nova resolução de compartilhamento de postes: como aprimorar a regulamentação e 
garantir a sua efetividade?

Palestrantes: Basílio Perez, Presidente da ABRINT, Fábio Casotti, Gerente de Monitoramento de Relações entre Prestadoras 
da ANATEL, e André Ruelli, Superintendente da ANEEL

Moderadora: Katia Pedroso, sócia da TELCOnsultoria

Destaques:

• Diante da necessidade de revisão da atual regra de compartilhamento de postes – Resolução Conjunta nº 004/2014,
Anatel e Aneel lançaram Tomada de Subsídio que fica aberta para contribuições até o dia 31/10/2018. Por parte dos
Reguladores, foram apresentadas as premissas que irão nortear esta revisão, tanto pela questão da regularização do uso
dos postes quanto pela questão do preço;

• Tomando por base o parâmetro de 9.000 milhões de postes elegíveis à organização, os Reguladores propuseram prazo
para regularização em razão do porte do município, bem como alternativas para a formulação do preço do
compartilhamento dos pontos de fixação;

• A ABRINT ressaltou a necessidade de os Reguladores garantirem a segurança jurídica e o cumprimento das decisões finais
da Comissão de Resolução de Conflito. Por fim, a ABRINT ressaltou que os provedores regionais ainda padecem com (i) a
falta de espaço nos postes em áreas mais concentradas, sendo este um dos fatores que motivou a criação da Resolução
Conjunta nº 04/2014, (ii) com a cobrança de valores elevados por ponto de fixação e com a pressão por regularização dos
postes às suas expensas.
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INTRODUÇÃO SOBRE REGULAÇÃO E 
COMPETIÇÃO 



Evolução da Regulação de Competição 

Introdução Consolidação Transição Novo 
Modelo 



Desequilíbrio Competitivo Original 

 

• Elevados custos. 

• Externalidades. 

• Ganhos de escala/escopo. 

• Monopólio natural 

 

• Abertura da rede. 

• Condições de oferta                                                                                      
isonômicas. 

• Mediação administrativa. 

• Controle de preços. 





PRESTADORES DE PEQUENO PORTE 



PPP 

Qualidade 
de Serviços 

Controle 
Acionário 

Gestão de 
Riscos 

Acessibilidade  

Pesquisa de 
Satisfação 

Grupo detentor de 
participação de mercado 

nacional inferior a 5% 
(cinco por cento) em cada 
mercado de varejo em que 

atua. 



IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO PGMC 



Estrutura do PGMC 
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Estrutura do PGMC 



Cronograma de Implementação 

60 dias 

180 dias 

120 dias 

Prazo final 
Homologação das 

ORPAs 

Prazo final 
Apresentação das 

ORPAs 

Atos de PMS 

Prazo final 
Ato com os Valores de 

Referência 

Implementação BDA 

240 dias 

26/07/2018 23/11/2018 22/01/2019 23/03/2019 



Grupo de Implementação (GIESB) 

GOVERNANÇA EQUILIBRADA 

SUPERVISIONADA PELA ANATEL 

ESTABELECIDAS COMPETITIVAS 



DUTOS 



Medidas Regulatórias - Dutos 

DETENTORAS DE PMS 
(municípios) 

OI 
(4847) 

TELEFÔNICA 
(605) 

CLARO 
(7) 

ALGAR 
(86) 



Medidas Regulatórias - Dutos 

Transparência; 
(mapeamento gradativo no SNOA) 

Tratamento isonômico e não 
discriminatório; 

Ofertas de Referência 
aprovadas pela Anatel; 

Controle de preços baseados 
em modelo de custos, 
independente de categoria. 



MERCADO RELEVANTE DE ALTA 
CAPACIDADE 



Medidas Regulatórias – Alta 
Capacidade 

 Ofertas de Transporte de Dados em 
Alta Capacidade, Interconexão para 
Troca de Tráfego de Dados e 
Interconexão para Trânsito de Dados; 

 Transparência, isonomia e não 
discriminação; 

 Ofertas de Referência aprovadas pela 
Anatel; 

 Controle de preços baseados em 
modelo de custos para 1.993 
municípios da categoria 3. 



Medidas Regulatórias – Alta 
Capacidade 

OI 
(1757) 

TELEFÔNICA 
(775) 

CLARO 
(364) 

ALGAR 
(27) 

TIM 
(5) 

COPEL 
(39) 

DETENTORAS DE PMS 
(municípios) 



Medidas Regulatórias – Alta 
Capacidade 

PTT estabelecido 

pela SCP Anatel 

Oferta de Transporte 

Rede de Alta 
Capacidade do PMS 



Medidas Regulatórias – Alta 
Capacidade 

ESTABELECIMENTO DE PTTs 

 
1 - Possuir pelo menos 50 Sistemas Autônomos ( A S ) habilitados a trocar tráfego no mês 
considerado pela Anatel; 
 
2 - Obtiver, em média,10Gbps de troca de tráfego no mês considerado pela  Anatel; 
 
3 - Possibilitar a troca de tráfego sem ônus com pelo menos 3 (três) provedores de 
conteúdo, CDN ou Cloud dentre os seguintes grupos: Google, Facebook, Microsot, Globo, 
Mercado Livre, UOL, Yahoo, Blogspot, Wikipedia, Netflix, Amazon, Akamai, Cloudfare; 
 
4 - Utlizar os protocolos TCP/IP nos modos Dual-stack IPv4/v6 (preferencial), IPv4 ou IPv6; 
 
5 - Suporta os modos IPv4, IPv6 ou os dois simultaneamente para conexões  dual-stack; e 
 
6 - Possuir Protocolo de Roteamento BGP com suporte a Número de Sistema Autônomo 
(ASN) público. 



INTERCONEXÃO TELEFÔNICA FIXA 



ITX Telefônica Fixa 

As detentoras de PMS devem 
elaborar Oferta de Referência e 
transacionar no SNOA. 

  Tratamento isonômico e não 
discriminatório; 

Ofertas de Referência aprovadas 
pela Anatel; 

Controle de preços baseados em 
modelo de custos, independente 
de categoria. 



ITX Telefônica Fixa 

 Concessionárias do STFC e Grupos 
com PMS devem manter pelo menos 
um ponto por cada Código Nacional 
capaz de trocar o tráfego telefônico 
por meio de tecnologias comutadas 
por pacotes. 

 Concessionárias do STFC e Grupos 
com PMS devem ofertar Trânsito 
Local (TU-COM) e Transporte (TU-
RIU) pra tráfego telefônico. 



OBRIGADO. 



Revisão da 
Resolução de 

Compartilhamento 
de Postes 

 
Como aprimorar a 

regulamentação e garantir a 
sua efetividade? 

Fábio Casotti 

Gerente de Monitoramento de 

Relações entre Prestadoras 

São Paulo, 18 de novembro de 2018 

André Ruelli  

Superintendente de Mediação 

Administrativa, Ouvidoria Setorial 

e Participação Pública – SMA 



SINTOMAS DOS PROBLEMAS 

 

• Ocupação desordenada: 
 

 

 

 

 

 

• Litígio entre os agentes: 
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Assunto Quantidade 2018 % 

Preço 168 92% 

Negativa de Ocupação 1 1% 

Cláusula de Contrato 2 1% 

Regularização da Ocupação 8 4% 

Assinatura de Contrato 1 1% 

Inadimplência 2 1% 

Total 182 100% 



Atuação da Comissão Conjunta 

• Arbitramento do preço de 

referência em R$ 3,19 (R$ 

4,10 atualizado pelo IGPM, 

desde a publicação da REC 

nº 04/2014) 

• Determinação de regularização 

da ocupação das redes, com a 

autorização de retirada de cabos 

em desconformidade com a 

regra. 

 

• Autorização de retirada de redes 

clandestinas, entre outros... 



SINTOMAS DOS PROBLEMAS 

• Não consta de projeto técnico 

previamente aprovado. 

Ocupação Clandestina 

Ocupação à Revelia 

• Não consta de projeto técnico 

previamente aprovado. 

 

• Ocupante não possui contrato de 

compartilhamento vigente ou não se 

identificou. 

Receita Atual R$ 1,2 BI 
Modicidade Tarifária (60%): 720 MI 

Redução Média Atual de 0,4% 
Redução Média Esperada de 1,2% 



PROBLEMAS ENCONTRADOS 

• Insegurança das instalações 
– Riscos a pessoas e a bens 

– Prejuízos à prestação dos serviços de 
eletricidade 

 

• Barreiras de acesso a postes 
– Redução da competição no mercado de 

telecomunicações 

– Saturação de infraestrutura disponível 

 

• Tratamento discriminatório 
– Agentes semelhantes e concorrentes 

com condições diferenciadas 

– Redução da competição no mercado de 
telecomunicações 

 

AIR Tema 1: Regularização da 
ocupação dos postes de energia 
elétrica. 

 

AIR Tema 2: Preço do 
compartilhamento dos pontos de 
fixação dos postes de energia elétrica. 



TEMA 1  
Regularização da Ocupação dos 

Postes de Energia Elétrica 



Premissas : Regularização da ocupação dos postes de energia 
elétrica  

 

 

 

• Prazos de Regularização: 5 anos (centros urbanos – superior a 45 mil 
habitantes) e 10 anos (centros urbanos – menos de 45 mil habitantes); 

 Obs: 9 milhões (20%) de postes elegíveis a um esforço de reorganização 
 da ocupação, nos grandes centros  

• Participação Agentes: Ocupantes (custos e realização) e Distribuidoras 
(definição das áreas e coordenação); 

 

• Experiência: necessidade de observação Despachos São Paulo e o Projeto 
Cidade Linda; 

 

• Sinal de Preço: sobrepreço em áreas não regularizadas; 

 

• Decisões da Comissão: Avaliação da possibilidade de ações de reforço 
(cautelar e multa diária). 

 
 

 



TEMA 1 – Regularização da Ocupação 

• Subtema 1.1: Regularização do passivo 
– Como promover a adequação das instalações existentes às normas? 

– Quem arca com os custos? 

– Quem executa as ações de regularização? 

– Como atacar a ocupação acima da capacidade da infraestrutura existente (saturação)? 

 

• Subtema 1.2: Regras gerais 
– Como evitar que novas ocupações desordenadas ocorram? 

– Como as regras aplicáveis ao compartilhamento podem ser aprimoradas? 

 

• Subtema 1.3: Disseminação da informação 
– Pauta institucional conjunta; não envolve regulamentação. 

– Facilitar o acesso a informações aos diversos interessados. 

– Esclarecer responsabilidades e limitações. 

 



Subtema 1.1: Regularização da ocupação dos postes de energia 
elétrica – Passivo (ANEEL) 

• Alternativa A: Manter a regulamentação vigente; 
 

• Alternativa B: Prever, na regulamentação, a aprovação de Plano de 
Regularização elaborado pelas distribuidoras segundo critérios 
próprios; 
 

• Alternativa C: Estabelecer, na regulamentação, rito administrativo de 
estabelecimento e acompanhamento de metas de regularização, com 
governança e deliberação por parte das Agências Reguladoras; 
 

• Alternativa D: Estabelecer, na regulamentação, metas de regularização 
com diretrizes objetivas, incluindo marcos quantitativos, prazos e 
medidas corretivas caso haja descumprimento/inércia dos envolvidos.  



Tema 1.2: Regularização da ocupação dos postes de energia 
elétrica – Regras Gerais (ANATEL) 

• Alternativa A: Manter a regulamentação vigente; 

 

• Alternativa B: Prever na regulamentação dispositivos orientados: à 
autodeclaração, ao combate à ocupação clandestina, à regularização 
contratual, à cobrança pela ocupação real, ao reforço da 
responsabilização/penalização por ocupações irregulares e ao 
fortalecimento da atuação da Comissão, por meio de medidas 
coercitivas e cautelares. 

 

 

 



Tema 1.3: Regularização da ocupação dos postes de energia 
elétrica – Disseminação Informação (ANEEL) 

 

 

 

• Alternativa A: confeccionar um documento conjunto objetivando as 
possibilidades regulatórias disponíveis para o Poder Público relacionadas a 
regularização da ocupação dos postes de distribuição de energia elétrica; 

 

• Alternativa B: promover o estabelecimento de foros de discussão conjunta 
entre as entidades governamentais e a criação de mecanismos de 
participação  social nas discussões das Agências acerca do 
compartilhamento de postes; 

 

• Alternativa C: subsidiar o Poder Público, com vistas à formulação de 
políticas públicas dedicadas ao tema compartilhamento de postes; 

 

• Alternativa D: combinação das alternativas A, B e C. 

 
 

 



TEMA 2  
Preço do Compartilhamento dos 
Pontos de Fixação dos Postes de 

Energia Elétrica 



QUESTÃO DE PERSPECTIVAS 



PANORAMA GERAL 



QUESTÃO PREÇO 

• Diagnóstico da Resolução nº 4/14. 



QUESTÃO PREÇO 

• Percepção atual dos contratos: 

 

 

 

 

 

 

 

• Percepção atual dos processos: 
– 207 conflitos submetidos à Comissão pelas prestadoras (set./18). 

• 9 arquivados; 

• 71 já decididos em fases intermediárias e 

• 127 nas fases iniciais de instrução. 

 

 

Distribuidoras 
Qtde de contratos 

2016-2018 
 Preço Mínimo 

Praticado 
 Preço Máximo 

Praticado 
Distribuidora A 300  R$3,70   R$ 3,99  
Distribuidora B 272  R$ 6,90   R$ 8,28  
Distribuidora C 241  R$ 3,79   R$ 4,61  
Distribuidora D 183  R$ 7,25   R$ 9,13  
Distribuidora E 133  R$ 7,47   R$ 12,52  
Distribuidora F 101 R$ 3,19 R$ 7,48 



QUESTÃO PREÇO 

IDHM 2010 Município 
IDHM 
2010 

1 º São Caetano do Sul (SP) 0,862 

2 º Águas de São Pedro (SP) 0,854 

3 º Florianópolis (SC) 0,847 

... ... ... 

5563 º Atalaia do Norte (AM) 0,450 

5564 º Fernando Falcão (MA) 0,443 

5565 º Melgaço (PA) 0,418 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013.  

Ranking 
Custo de Vida 

Capitais  Índice 

1 São Paulo (SP) 150 

2 Brasília (DF) 146 

3 Florianópolis (SC) 130 

... ... ... 

25 Maceió (AL) 70 

26 Aracaju (SE) 69 

27 Rio Branco (AC) 65 

Fonte: Site colaborativo Custo de Vida.  



QUESTÃO PREÇO 



Tema 2: Preço do compartilhamento dos pontos de fixação dos 
postes de energia elétrica (ANATEL) 

• Alternativa A: Manter a regulamentação vigente; 

 

• Alternativa B: Retirar da regulamentação conjunta a previsão do 
preço de referência, estabelecendo-se medida de transparência; 

 

• Alternativa C: Homologar condições de conhecimento público para 
contratação, sendo essas aplicáveis a todos os contratos, com preço 
definido pela distribuidora; 

 

• Alternativa D: Estabelecer preço em ato da ANEEL, que reflita além 
dos custos, demais fatores regionais intrínsecos à dinâmica do 
compartilhamento (saturação, demanda, competição) e que 
permitam a remuneração das atividades de regularização. 



 

 

 

 

 

            

 

 

  

 

 

PRÓXIMOS PASSOS 

Publicação do regulamento conjunto com aprimoramentos. 
 

Abertura de AP (ANEEL) e CP (Anatel) com AIR e minuta de norma. 

Visitas técnicas e reuniões de trabalho. 

Diagnóstico da necessidade de mudança. 

Abertura de Consulta Pública/Tomada de Subsídios com 
problemas, causas, alternativas e prós e contras. 



PROPOSTA INICIAL DE CRONOGRAMA 

TOMADA DE SUBSÍDIOS

AIR/PROPOSTA DE RESOLUÇÃO CONJUNTA

PARECER PFE (PRÉ-CP)

ANÁLISE PARECER (PRÉ-CP)

APROVAÇÃO DA CONSULTA PÚBLICA

CONSULTA PÚBLICA

ANÁLISE CONSULTA PÚBLICA

PARECER PFE (PÓS-CP)

ANÁLISE PARECER (PÓS-CP)

ANÁLISE CD (PÓS-CP)

PUBLICAÇÃO RESOLUÇÃO



 
Obrigado. 


