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Banda Larga no Brasil



Dados da pesquisa
• ITU Statistics (números de usuários de 

banda larga em 2017):

1. China: 394.190.000
2. EUA: 109.838.000
3. Japão: 40.532.466
4. Alemanhã: 33.232.299
5. Russia :31.103.235
6. Brasil*: 28.889.847

*Subiu uma posição em relação à 2016 
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Comparativo internacional

“88% dos jovens (18-24 anos)
utilizam a Internet” – equiparável
aos países mais desenvolvidos (80-
99%)

O Brasil no contexto mundial
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Domicílios Contínua 2016-2017.

Gráfico 2.3 - Percentual de pessoas que utilizaram cada equipamento para acessar a Internet, na 
população de 10 anos ou mais de idade que utilizaram a Internet, no período de referência dos 

úl timos três meses, segundo o equipamento utilizado acessar a  Internet - Brasil - 4o trimestre de 2016 
e 2017

Equipamentos e hiato entre urbano e rural



Papel dos provedores regionais
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Políticas Públicas para banda larga



Decreto de Políticas Públicas para Telecomunicações

Expandir 
infraestrutura de 

banda larga
Inclusão Digital Competição

• Pilares:



Decreto de Políticas Públicas para Telecomunicações

Direito dos 
Usuários Estimular PD&I

• Pilares:



Decreto de Políticas Públicas para Telecomunicações

• Compromissos de expansão dos serviços serão 
direcionados para:

Expansão da Rede 
de Transporte

cidades, vilas, áreas urbanas isoladas e 
aglomerados rurais que ainda não disponham 
dessa infraestrutura

localidades com projetos aprovados de 
implantação de cidades inteligentes



Decreto de Políticas Públicas para Telecomunicações

• Compromissos de expansão dos serviços serão 
direcionados para:

Cobertura de 
redes de acesso 

móvel

cidades, vilas, áreas urbanas isoladas e 
aglomerados rurais que ainda não disponham 
dessa infraestruturaPrioridade



Decreto de Políticas Públicas para Telecomunicações

• Compromissos de expansão dos serviços serão 
direcionados para:

redes de acesso 
em banda larga 

fixa

setores censitários, conforme classificação do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
sem oferta de acesso à internet por meio 
desse tipo de infraestruturaPrioridade



Fundo Garantidor para Provedores Regionais

• Verifica-se dificuldade para alavancar 
investimentos em banda larga, por causa da 
ausência de garantias aceitas por instituições 
financeiras.

• Consequência: prejuízo na expansão de 
redes e de serviços de telecomunicações, 
sobretudo a interiorização da banda larga 
fixa em municípios menores.



Fundo Garantidor para Provedores Regionais

Investimento privado projetado (CAPEX = R$ 9,5 bilhões), com R$ 400 
milhões aportados no FGIE



Regime para Data Centers (Redata)



Debêntures de infraestrutura

Regra geral do imposto de renda sobre debêntures 
conforme o prazo desde a aquisição:
• Pessoas físicas residentes: 22,5% (até 180 dias); 20% (de 

181 a 360 dias); 17,5% (de 361 a 720 dias) ou 15% (acima 
de 720 dias) sobre rendimentos periódicos e na venda ou 
resgate.

• Pessoas jurídicas não financeiras residentes: idem 
pessoas físicas residentes.

• Não residentes: 15% sobre os rendimentos.



Debêntures de infraestrutura

Regra para debêntures de infraestrutura: 0% para pessoas 
físicas e 15% para pessoas jurídicas.
Os incentivos vigoram até 31/12/2030.
Proposta de alteração da Portaria MCTIC para incluir 
investimentos em datacenters



Debêntures de infraestrutura
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• Harmoniza a legislação sobre instalação de 
infraestrutura de telecomunicações no Brasil

• Padroniza processos de licenciamento
• Institui o guichê único de relacionamento 

com o Governo
• Fixa prazo máximo para resposta
• Dispensa o licenciamento para 

infraestruturas de pequeno porte

• Tratamento isonômico em relação ao direito de 
passagem

• Jurisprudência do STF e do STJ
• PGF manteve o entendimento de que o art. 

12 da Lei de Antenas se aplica a áreas rurais 
e urbanas

Lei das Antenas



• Esclarecimento de competências
• Anatel

• Controle de RNI
• Conama

• Processo de licenciamento ambiental simplificado
• Município

• Garantia de proteção ao patrimônio histórico, cultural 
e natural local

• Ordenamento urbano de áreas públicas

• Regulamentação a ser feita: esclarecimento do direito de 
passagem (rural), silêncio positivo, infraestrutura de pequena 
dimensão, implantação conjunta de infraestrutura

Lei das Antenas



Projeto de Conexão para Amazônia

• Demanda total:
• 45 municípios 
• 3,5 mi de habitantes
• 85% da população do AM

• Governança

• Custos operacionais

• 849 km de cabos já lançados
http://www.amazoniaconectada.eb.mil.br/pt/index.php?id
=amazoniamapa

http://www.amazoniaconectada.eb.mil.br/pt/index.php?id=amazoniamapa


Projeto de conexão para o Nordeste

• Construção de malha de fibra óptica (Backbone e 
backhaul):

• Construção de Backbones de fibra óptica no 
nordeste em acordo com RNP, ficando essa 
responsável por:

• Gerenciar e dar manutenção na rede;
• Disponibilização de backhaul para as 

Cidades Digitais que não possuem acesso 
à Backbones, por meio de parcerias com 
ISPs.



Inclusão Digital



Principais programas

Centros de Recondicionamento de Computadores



GESAC

• Objetivos: a universalização do acesso à internet 
em todo o território nacional, dando prioridade 
para comunidades em estado de vulnerabilidade 
social. Oferece, gratuitamente, conexão à internet 
em banda larga, por via terrestre e satélite para:

• Telecentros; 
• Escolas; 
• Unidades de saúde; 
• Aldeias indígenas; 
• Postos de fronteira; e 
• Comunidades quilombolas.



GESAC

Implementação: 
• O Programa GESAC é executado em parceria com diversas entidades, 

denominadas Instituições Responsáveis (IRs). 
• IR: órgão da administração pública direta ou indireta, de qualquer 

esfera de governo, que celebra o Acordo de  Cooperação com o 
Ministério das Comunicações e indica as instituições beneficiárias de 
seu interesse que deverão ser atendidas pelo GESAC. 

• Adesão ao Programa: deve ser feita por meio dessas instituições, 
sendo a interface do MCTIC com a população e o canal de demandas 
de novos Pontos de Presença



GESAC
Contratos celebrados

Contrato Pontos 
indicados

Banda contratada
(1)

Custo Mbps 
(R$)

(2)

2002 3.200 256 kbps 1785,52

2005 4.400 256 kbps 2980,11

2008 13.379 512 kbps 287,36

2014 19.342 1 Mbps 283,69

2017 15.000 10 Mbps 26,19

(1) - Valor da banda nominal contratada para a maior parte dos pontos atendidos
(2) - Valores deflacionados com referência a 03/2002. O custo da conexão satelital contratada em 2014

foi de R$ 601,29 para a banda de 1 Mbps.



GESAC

Contrato com a Telebrás: 
• Objetivo: atender 15.000 pontos, sendo que 6.500 são escolas rurais 

participantes do Programa Educação Conectada do Ministério da 
Educação;

• Histórico:
• Assinado em 2017;
• Vigência: 2017 a 2022;
• Suspenso em março de 2018, primeiro devido a uma ação judicial e 

posteriormente devido a cautelar do Tribunal de Contas da União por meio do 
Acórdão 1.692/2018;

• novembro de 2018 o TCU encaminhou ao MCTIC  o Acordão nº 2487/2018 –
TCU – Plenário, revogando a cautelar. Contrato retomado.



GESAC

Contrato com a Telebrás: 
• Execução financeira: Em 2017 o MEC repassou ao MCTIC, por meio 

de TED, R$ 360.000.000,00, para pagamento das conexões a serem 
instaladas nas 6500 escolas rurais.

• Repasses: 
• 2017: R$ 60.000.000,00* 
• 2019 a 2022: R$ 60.000.000,00 por ano
• Total: R$ 663.575.000,00.

*Os R$ 60.000.000,00 iniciais foram repassados à Telebras a título de 
antecipação, o que implicou em significativos descontos dos valores a serem 
pagos pelo serviço a ser prestado.



Situação 
atual



Internet para todos

• Objetivos: Promover a inclusão digital, 
por meio do fornecimento de conexão à 
internet em banda larga nas  
localidades onde inexista oferta 
adequada de conexão à Internet.

• Empresas são credenciadas e serviços 
ofertados têm desconto de ICMS.



Internet para 
todos

Situação atual: 
• Está sendo criada uma minuta de Portaria para 

normatizar o programa e trazer maior 
consistência legal.

• A minuta de Portaria será apresentada ao CONFAZ 
para buscar a obtenção oficial da isenção



Telecentros

“Espaços públicos providos de
computadores conectados à
Internet em banda larga, onde são
realizadas atividades, por meio do
uso das TICs com o objetivo de
promover a inclusão digital e social
das comunidades atendidas”.



Telecentros

Objetivo: promover o desenvolvimento social e econômico das 
comunidades atendidas, reduzindo a exclusão social e criando 
oportunidades aos cidadãos



Telecentros
Pesquisa - TIC Centros Públicos de Acesso 2013

Realizada pelo CGI.br com o 
apoio Institucional da então 
Secretaria de Inclusão Digital 
e do Ipea.

Investigou a contribuição 
desses ambientes para a 
inclusão digital, com foco nos 
programas do governo federal 
GESAC, Telecentros.BR e 
Telecentros Comunitários.

Aponta que as contribuições 
dos telecentros vão além da 
oferta de computador e 
Internet, funcionando como 
um espaço de capacitação e 
formação de habilidades. 

Quase metade de seus 
usuários declarou que já fez 
algum curso no telecentro, 
enquanto 86% já pediram 
ajuda ou orientação do 
monitor.



Telecentros
Pesquisa - TIC Centros Públicos de Acesso 2013

A pesquisa apontou a oferta 
dos seguintes serviços:
Auxílio de monitores (94%);

Impressão (74%); e Cursos de 
informática (72%). 

Entre os usuários, verificou-
se:
45% fizeram algum curso no 
telecentro; e 

41% obtiveram as habilidades 
para utilizar o computador em 
cursos oferecidos nesses 
espaços.

Principais motivos para 
frequentar o telecentro:
Indisponibilidade no domicílio de 
Internet (71%) e computador (59%); 
Existência de monitores para apoio 
ao uso (57%); Cursos oferecidos 
(51%); Qualidade da conexão e do 
computador (53%) e Variedade de 
serviços oferecidos (49%)



Centros de 
Recondicionamento de 

Computadores
(CRC)

Espaço físico adaptado para o 
recondicionamento de equipamentos 
eletroeletrônicos des�nados à
revitalização de pontos de inclusão digital 
e para a realização de cursos e oficinas, 
visando à formação cidadã e 
profissionalizante de jovens em situação 
de vulnerabilidade social. 



CRC - Dados do Projeto em 2018

676 PONTOS DE 
INCLUSÃO DIGITAL 

COM 
EQUIPAMENTOS 

RECONDICIONADOS

223 MUINICÍPIOS 
ATENDIDOS EM 23 

UNIDADES DA 
FEDERAÇÃO

10.479 
COMPUTADORES 

RECONDICIONADOS

6.827

JOVENS 
FORMADOS



Projeto de Lei

• Atualmente, os CRCs são 
proibidos de fazer a 
distribuição de computadores 
em períodos eleitorais. 

• Existe um Projeto de Lei na 
Câmara (PL 7789/2017, 
apensado ao PL 7076/2006) 
que busca regulamentar os 
CRCs e resolver esse problema.



Cidades Digitais & 
Cidades Inteligentes

• Atualmente:
a) Construção de redes de fibra óptica que 

interligam os órgãos públicos locais; 
b) Disponibilização de aplicativos de governo 

eletrônico para as prefeituras; 
c) Capacitação de servidores municipais para 

uso e gestão da rede; e 
d) Oferta de pontos de acesso à internet para 

uso livre e gratuito em espaços públicos de 
grande circulação, como praças, parques e 
rodoviárias.



Cidades Digitais & Cidades Inteligentes
Distribuição Geográfica

Região Norte:
13 Piloto
34 PAC

Região Nordeste:
34 Piloto
119 PAC

Região Sudeste:
14 Piloto
68 PAC

Região Sul:
15 Piloto
24 PAC

Região Centro-Oeste:
1 Piloto
17 PAC

Chamada 2012
Projeto Piloto – 77 
municípios

Chamada 2013
PAC – 262 municípios



Projeto 
cidades 
inteligentes 



cidades inteligentes

• Premissas:
• Infraestrutura física básica;
• Todas as regiões do país contempladas;
• Serviços inteligentes aos setores:

• Saúde;
• Educação;
• Sanitarismo;
• Segurança Pública;
• Planejamento Urbano;
• Dentre outros.



cidades 
inteligentes

Cidades sem
rede metropolitana

Cidades com
rede metropolitana

Cidades com
rede metropolitana e gestão

Infra básica Backhaul Gestão da rede Aplicações

*



cidades inteligentes
• Infra básica:

• Contratação, pelo município, de construtora 
para implantar a rede (via financiamento) e 
posterior parceria com empresas de telecom
para gestão da infra com a contrapartida de 
ficar com parte da rede construída (pré-
requisito para a contratação);

• Contratação, pelo município, de empresa de 
telecom para construir e fazer a gestão da 
rede, a partir de financiamento; 

• Contratação, pelo MCTIC, de empresas de 
telecom para construir a infraestrutura e fazer 
a gestão da rede (parte da rede fica pro 
município ao final do contrato).



cidades inteligentes
• Backhaul:

• Construção com orçamento próprio do MCTIC e posterior 
Doação com Encargos para a RNP para manutenção e 
operação da fibra e para que faça acordos com ISPs para 
levar conectividade aos municípios próximos;

• Contratação de empresa de telecom, com orçamento 
próprio do MCTIC, para construção do backhaul, prevendo 
que a empresa deve fazer manutenção e operação da fibra 
e acordos com ISPs para levar conectividade aos municípios 
próximos;

• Construção por meio do PNBL (Telebrás)
• Acordos com empresas estaduais para atendimento dos 

municípios selecionados (ex: PRODEPA, PRODEMG, etc).

• Emendas parlamentares.



cidades inteligentes

• Gestão da rede

• Parceria entre Município e empresas de telecom para 
gestão da infra com a contrapartida de ficar com parte 
da rede construída;

• Contratação, pelo MCTIC, de empresas de telecom
para fazer a gestão da rede.



cidades inteligentes

• Aplicações:

• Contratação, pelo município ou pelo MCTIC, de 
empresas para implementarem soluções 
inteligentes para as cidades (ex: GovBR, LT & 
Exati, etc.);

• Fornecimento gratuito aos municípios de 
aplicativos de governo desenvolvidos, via 
contratação, pelo DEIDI   (ex: I-Educar, 
Agendador);



Secretaria de Telecomunicações
MCTIC
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