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O setor de comunicações como um todo tem 
passado por grandes transformações. As evoluções 
tecnológicas e mercadológicas estão em pleno 
curso e, em alguns casos, é difícil fazer previsões 
definitivas. Com este artigo, pretende-se reportar 
algumas tendências que devem trazer maiores 
impactos nos próximos anos, indicando três 
perspectivas principais: (1) A existência de um 
ecossistema digital que deve ser desenvolvido como 
um todo; (2) O aumento do número de dispositivos 
e seu impacto em diversos aspectos da vida dos 
cidadãos; (3) Banda larga como principal serviço de 
telecomunicações.
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Abstract
The communication sector as a whole has undergone 
great transformations. Technological and market 
developments are in course, and in some cases it's 
difficult to make definitive forecasts. With this 
article, we intend to report some trends that should 
bring greater impacts in the coming years, indicating 
three main perspectives: (1) The existence of a digital 
ecosystem that must be developed as a whole; (2) The 
increase in the number of devices and their impact on 
various aspects of citizens' lives; (3) Broadband as the 
main telecommunications service. 
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1. Introdução

O setor de comunicações como um todo tem passado por grandes 
transformações. As evoluções tecnológicas e mercadológicas estão em ple-
no curso e, em alguns casos, é difícil fazer previsões definitivas. Com este 
artigo, pretende-se somente reportar, de maneira não exaustiva, algumas 
tendências que devem trazer maiores impactos nos próximos anos.

Destaca-se que as perspectivas aqui descritas são apenas um subcon-
junto de várias tendências que deverão impactar as comunicações futura-
mente. Algumas questões envolvem aspectos mais abstratos e relacionados 
à informação, enquanto outros aspectos têm impactos mais concretos, re-
lacionados à infraestrutura. Mesmo que essas questões muitas vezes pos-
sam ser indissociáveis, neste artigo, preferiu-se dar foco na infraestrutura. 

Para que as perspectivas colocadas possam ser compreendidas em 
todo o seu contexto, faz-se inicialmente uma pequena sensibilização da 
importância da infraestrutura de comunicações no século XXI. Nessa 
reflexão, é feita uma correlação entre a infraestrutura de comunicações 
e sua importância para o atingimento dos objetivos de desenvolvimento 
sustentável, elaborados pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Em seguida, é descrito o ecossistema das tecnologias de informação 
e comunicação (TICs). Nessa seção, são feitas algumas considerações do 
impacto do fenômeno da convergência nas comunicações sobre todos 
os agentes do ecossistema. É uma visão sistêmica para adentrarmos em 
questões mais específicas.

Uma dessas é tratada na seção seguinte. Trata-se da comunicação má-
quina-a-máquina, cujos desdobramentos geraram a Internet das Coisas 
(IoT, sigla em inglês para Internet of Things). A comunicação envolvendo 
dispositivos além dos equipamentos pessoais é uma tendência que terá 
variados impactos e alguns desses serão destacados na referida seção. 

De modo a emprestar um olhar também sobre aspectos nacionais, a 
seção 5 trata de alguns temas da política pública brasileira. Nessa seção, 
é destacado o impacto da convergência para que os serviços de banda 
larga passem a ser o centro de uma política pública de infraestrutura 
para o setor de comunicações.

Por fim, são feitas algumas considerações finais sobre o conjunto das 
reflexões apresentadas e as possíveis necessidades de alteração legislativa 
que podem estar presentes na agenda da 56ª Legislatura (2019-2023).
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2. Importância da infraestrutura de comunicações para o cidadão do 
século XXI

A importância da infraestrutura de comunicações para o cidadão é 
notória. Hoje já é difícil encontrar pessoas que não se comuniquem por 
aplicativos de mensagens ou que nunca tenham pesquisado algum tema 
em mecanismos de busca na internet. Mesmo assim, essa importância 
deve ser aumentada nos próximos anos ao ponto de chegar a uma cres-
cente dependência da sociedade do século XXI em relação às TICs (Tec-
nologias de Informação e Comunicação). Essa infraestrutura passa a ser 
essencial, pois permeará os serviços públicos, as interações das pessoas e 
o funcionamento das máquinas.

O número de atividades desenvolvidas sobre as redes de telecomu-
nicações, especialmente relacionadas ao acesso em banda larga, deve 
aumentar significativamente. Algumas dessas atividades são novas, com 
características diferentes e com um profundo impacto no funcionamen-
to social. Outras atividades, por seu turno, são atividades tradicionais 
que passarão por transformações graduais ou disruptivas, também com 
forte impacto. Todas essas implicações alteram o patamar de importân-
cia das TICs, o que certamente será refletido nas diversas normatizações 
emanadas pelo Estado Brasileiro.

É bem verdade que são muitos os aspectos que influenciam no grau 
de desenvolvimento de um país e que o Brasil tem diversas priorida-
des que podem ser mais imediatas que questões relacionadas às TICs. 
Há problemas de saúde, educação, moradia, saneamento, transportes e 
tantos outros que certamente devem ser tratados pelos governantes nas 
próximas legislaturas. Entretanto, a economia digital, que se baseia em 
comunicações e em aplicações sobre redes de telecomunicações, conse-
gue, muitas vezes, impactar até aqueles que ainda não foram incluídos 
em serviços considerados ainda mais essenciais. Não raro se veem exem-
plos de pessoas sem saneamento básico, mas que têm acesso a avançados 
serviços eletrônicos, o que demonstra a crescente percepção dos cida-
dãos sobre a importância das comunicações digitais na vida cotidiana 
(NAZARENO, MACHADO e VIANA, 2016).

Problemas antigos ainda não resolvidos continuarão a existir, mas 
se abre também possibilidade para novas soluções baseadas em TICs. É 
um verdadeiro novo ecossistema que surge e, com ele, novas oportuni-
dades (FRANSMAN, 2010). 

Entretanto, todas essas evoluções dependem de ao menos um pré-
-requisito: infraestrutura. Razão pela qual entendemos ser tão impor-
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tante que haja políticas específicas de modo que o Brasil possa tratar 
adequadamente os novos e antigos desafios. 

Dadas essas condições e a transversalidade do tema, como o país 
pode responder a esses desafios? Não é questão fácil e nem há resposta 
única. É uma revolução cujas consequências não estão ainda comple-
tamente mapeadas e muito menos assimiladas. Mas é fato que todo o 
mundo passa por esse processo em diferentes estágios de evolução. 

Uma fonte de reconhecimento dessas transformações está nos ODS (Ob-
jetivos de Desenvolvimento Sustentável) publicados pela ONU. Os objeti-
vos, como o próprio nome leva a crer, são metas que os países signatários 
devem buscar cumprir. Num primeiro olhar para os objetivos, pode-se imagi-
nar que a transformação digital foi negligenciada. Entretanto, um olhar mais 
cuidadoso revela que, apesar de as TICs não estarem presentes diretamente 
em nenhum objetivo, elas são o meio para o atingimento de diversos deles. 
Citamos abaixo algumas passagens em que esse reconhecimento é feito1:

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa 
de qualidade, e promover oportunidades de aprendiza-
gem ao longo da vida para todos

4.b até 2020 substancialmente ampliar globalmente o número 
de bolsas de estudo disponíveis para os países em desenvolvimen-
to, em particular os países de menor desenvolvimento relativo, 
pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países afri-
canos, para o ensino superior, incluindo programas de for-
mação profissional, de tecnologia da informação e da co-
municação, programas técnicos, de engenharia e científicos em 
países desenvolvidos e outros países em desenvolvimento

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar 
todas as mulheres e meninas

5.b aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as 
tecnologias de informação e comunicação, para promover o 
empoderamento das mulheres

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustenta-
do, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e 
trabalho decente para todos

1 Fonte: http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/ODSportugues12fev2016.pdf
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8.2 atingir níveis mais elevados de produtividade das econo-
mias, por meio da diversificação, modernização tecnológica 
e inovação, inclusive por meio de um foco em setores de 
alto valor agregado e intensivos em mão de obra

Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promo-
ver a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar 
a inovação

9.c aumentar significativamente o acesso às tecnologias de 
informação e comunicação e empenhar-se para procurar 
ao máximo oferecer acesso universal e a preços acessíveis à 
internet nos países menos desenvolvidos, até 2020

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revita-
lizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável

17.8 operacionalizar plenamente o Banco de Tecnologia e o me-
canismo de desenvolvimento de capacidades em ciência, tecnolo-
gia e inovação para os países de menor desenvolvimento relativo 
até 2017, e aumentar o uso de tecnologias capacitadoras, 
em particular tecnologias de informação e comunicação 
(seleções e grifos nossos)

A leitura dos objetivos de desenvolvimento sustentável mostra a ex-
pectativa de que as TICs estarão presentes no cotidiano das sociedades 
e que poderão ser utilizadas de variadas formas para tratar diversos pro-
blemas existentes. É o reconhecimento de que com as TICs haverá uma 
nova possibilidade para resolver os problemas e que as nações estarão em 
melhor situação se tiverem melhor capacitação e infraestrutura de TICs.

No plano interno, outra materialização da crescente importância 
das TICs está nas “Determinações Presidenciais sobre as Recomenda-
ções do 1º ciclo dos Grupos de Trabalho do CDES (Conselho de De-
senvolvimento Econômico e Social) – 2017”2. Esse documento reflete 
algumas preocupações do CDES que desencadearam determinações 
presidenciais expressas. Nesse documento, são descritas recomendações 
de cada um dos cinco GTs. Dessas, três estavam relacionadas a TIC, o 
que está resumido na tabela abaixo:

2  Fonte: http://www.cdes.gov.br/Plone/biblioteca/busca/reuniao-plenaria/deliberacao/determinacoes-
-presidenciais-do-1o-ciclo-de gts/@@download/file/Determina%C3%A7%C3%B5es%20Presiden-
ciais%20do%201%C2%BA%20ciclo%20de%20GTs%2003-2017.pdf
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GT EDUCAÇÃO

Recomendações Determinação Presidencial

Garantir a implantação da infraestrutura de co-
nectividade por meio de wi-fi aberto e banda 
larga até as salas de aula, complementada pelo 
desenvolvimento de uma cultura digital, o que 
inclui: habilidades, conteúdos, ferramentas e 
plataformas, com o objetivo de formar o cida-
dão do futuro.

Universalizar o acesso das escolas a ferramen-
tas e plataformas digitais até 2022. Já em 2018, 
deverá ser disponibilizado acesso a banda larga 
de qualidade para cerca de 22.400 escolas pú-
blicas.

GT DESBUROCRATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTADO

Recomendações Determinações Presidenciais

Implementar programa de desburocratização e 
governo digital, ligado à Presidência da Repú-
blica, apresentando em 3 meses um plano de 
metas com ênfase nas ações até 2018. Entre as 
ações desse plano deve estar prevista a reto-
mada do Registro de Identidade Civil (RIC) e a 
criação de portais de serviços para cidadãos e 
empresas.

- Editado decreto criando o Conselho Nacional 
para a Desburocratização (CND), foro de acon-
selhamento ao Presidente da República sobre 
os meios para simplificar e modernizar a admi-
nistração.
- Utilizar o banco de dados biométricos da Justi-
ça Eleitoral para modernizar a identificação civil 
em todo o país.
- Aprovar o PL 1.775-B/2015, que cria o Regis-
tro de Identificação Civil
- Criada a Plataforma de Cidadania Digital, que 
disponibiliza em um só portal todos os serviços 
públicos digitais.

GT PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE

Recomendações Determinações Presidenciais

Formular e implementar políticas de Estado para 
o desenvolvimento de infraestruturas de logísti-
ca, digital, de telecomunicações e de energia de 
fontes diversas, ampliando as condições funda-
mentais para alavancar a competitividade das 
cadeias produtivas, por meio de estímulo ao 
investimento, intensificação das concessões e 
parcerias público-privadas, bem como racionali-
zação e integração da regulação e de processos 
de fiscalização aplicáveis.

- Concluir estratégia de longo prazo para a eco-
nomia digital.
- Disponibilizar módulo relativo ao modal aéreo 
do Portal Único do Comércio Exterior para car-
gas exportadas a partir de Viracopos, Guarulhos, 
Galeão e Confins.
E, em sequência, disponibilizar os modais marí-
timo e fluvial.

Como se percebe, as TICs estão relacionadas a elementos essenciais 
de competência dos cidadãos, do bom funcionamento do Estado, da 
produtividade e competitividade do país. Além disso, outras recomen-
dações e determinações, mesmo que não mencionem especificamente 
as TICs, podem ser associadas a essas tecnologias quando mencionam, 
por exemplo, simplificações, melhorias na formação dos cidadãos, etc. 

Portanto, diversos tópicos relacionados a TICs estarão presentes na 
pauta da próxima legislatura e, mesmo nos casos em que não aparece-
rem diretamente, estarão presentes de maneira transversal sobre uma 
grande quantidade de matérias. 
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Isso evidencia também que as políticas de TICs não estarão vincu-
ladas apenas ao ministério responsável por infraestrutura de comunica-
ções, produção de conteúdo ou ciência e tecnologia. É algo que deve 
permear diversas outras pastas e ocupar um lugar mais central numa 
estratégia de desenvolvimento que vise ao aumento da produtividade, 
a diversificação da economia e o melhor posicionamento do país nos 
rankings de competitividade.

3. Ecossistema das tecnologias de informação e comunicação e trans-
formação digital: aprofundamento e desdobramentos da convergência

A convergência tecnológica e empresarial é um fenômeno que já 
vem ocorrendo há bastante tempo no setor de comunicações. Pode-se 
mencionar que, desde a invenção da digitalização, a convergência já era 
um fenômeno previsível. Os sistemas de comunicações baseados em co-
municação digital convertem todo o tipo de informação em bits (sequ-
ências de “0” e “1”). Com isso, várias plataformas de comunicação com 
objetivos específicos podem ser fundidas em plataformas mais genéricas 
de comunicação digital (MESSERSCHMITT, 1996).

Para se definir mais claramente do que se trata o processo de conver-
gências, citamos a definição de Jenkins (2006, p.2):

the flow of content across multiple media platforms, the coope-
ration between multiple media industries, and the migratory 
behavior of media audiences who will go almost anywhere in 
search of the kinds of entertainment experiences they want.

Um exemplo disso são as comunicações móveis. Inicialmente basea-
dos em voz, novos serviços foram sendo adicionados, como mensagens, 
a princípio em pagers e depois em SMS, vídeo-chamadas e, atualmente, 
cada um desses serviços é apenas uma aplicação que utilizamos em um 
dispositivo bastante convergente, o smartphone. Esse processo, ainda 
em curso, traz diversos impactos sobre a legislação, bem como sobre a 
regulamentação, o que será brevemente abordado nesta seção.

Um desses impactos diz respeito à competição, uma vez que empre-
sas de diversos segmentos começam a competir pela atenção dos cida-
dãos. Se durante o século XX os lares reservavam um lugar importante 
para o aparelho de TV, esse papel tem se alternado, com a atenção dos 
telespectadores dividida entre diversas telas. Assim, a TV aberta passa a 
competir pela atenção das pessoas com a tela do smartphone, dos com-
putadores e dos tablets. A TV por assinatura e os programas de rádio 
passam a competir com os chamados OTTs (provedores over-the-top, 
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assim chamados por serem serviços que se utilizam da infraestrutura de 
telecomunicações já existente e estarem, portanto, numa “camada” su-
perior), como o Netflix, o Spotify e rádios online que são possibilitados 
pelo streaming de áudio e vídeo pela internet.

Nesse cenário de grandes transformações, há impactos sobre as pres-
tadoras de telecomunicações, sobre as empresas de radiodifusão, sobre 
a imprensa, enfim, sobre toda a cadeia de produção e disseminação de 
informação e conteúdo. Esta é a principal razão por termos optado por 
um artigo que trate de maneira mais ampla o setor.

Mas, afinal, quais são os impactos, especialmente legislativos, de 
todas essas transformações?

Alguns dos principais impactos estão relacionados à estrutura nor-
mativa existente em nosso país.3 Muitas vezes, novos entrantes e presta-
dores de novos serviços não se enquadram nas categorias legais existen-
tes, pensadas para serviços mais consolidados. Com isso, é gerada uma 
assimetria regulatória, pelo fato de algumas empresas estarem subme-
tidas à regulação enquanto outras não. É um desafio a ser tratado com 
cautela pelo Poder Público, uma vez que uma legislação sobre novos 
serviços pode colocar em pé de igualdade possíveis competidores, mas 
uma regulação prematura ou extremamente detalhista pode também 
ser inibidora de inovação, tema central em um mercado tão dinâmico.

O setor de comunicações não é o único afetado pelas consequências 
advindas da digitalização e da popularização da internet. O conflito 
entre aplicativos de transporte (ex. Uber), taxistas e transporte público 
é um exemplo de setor com impactos claros. Esse exemplo é também 
interessante para demonstrar que diversas podem ser as abordagens por 
parte dos países, como regulamentar o transporte com uso de aplicati-
vos, permiti-los em regulamentação, ou até mesmo proibi-los. 

Com esse exemplo, percebe-se mais claramente que uma menor re-
gulação e um menor número de amarras estatais propicia o surgimento 
de novos serviços. Esse é um dos fatores atribuídos para o florescimento 
das aplicações de Internet, um ambiente altamente dinâmico, sem gran-
des regulações estatais. Por outro lado, num mercado em que todas as 
atividades já estão padronizadas, sempre existe uma pequena margem 
para inovação. Essa assimetria, inclusive, é um incentivo à inovação, 
pois os novos atores veem menores riscos em empreender. 

No caso das novas aplicações advindas do uso da internet, a questão tem 
mais uma peculiaridade. Os novos provedores, os OTTs, em grande parte das 

3 Vale mencionar que as dificuldades de tratamento das questões mencionadas não são exclusividade do 
Brasil. Praticamente todos os países vêm enfrentando, em maior ou menor grau, desafios similares.
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vezes, são empresas com modelos de negócio globais, e o Brasil não se destaca 
por ser um dos grandes celeiros de empresas dessa natureza. Certamente não 
se pode negligenciar iniciativas extremamente valorosas de diversos empre-
endedores nacionais, mas, em termos gerais, o Brasil é mais consumidor de 
produtos e serviços tecnológicos do que produtor. Pelo mesmo motivo, esses 
provedores globais não podem ser considerados "pequenos" e receberem o 
mesmo tipo de benesses que verdadeiras startups brasileiras.

Essa dificuldade de inserção em mercados globais relacionados à 
tecnologia não é exclusiva do setor de comunicações. Diversos setores 
estão sendo desafiados por questões similares e é necessário que o país 
tenha melhores condições de competir pela geração de negócios globais. 
É certamente um desafio hercúleo que envolve educação, ambiente de 
negócios, capacidade de consumo e diversos outros aspectos, mas que 
deve ser tratado caso o país queira mudar seu status tecnológico.

Aplicando essas questões ao campo das comunicações, observa-se um 
rápido crescimento das OTTs e, ao mesmo tempo, um encurtamento das 
margens de lucro de empresas tradicionais nas áreas de infraestrutura e pro-
dução de conteúdo. Esse fenômeno pode ser atribuído, ao menos em parte, 
à convergência e às assimetrias regulatórias. Assim, é de se esperar que certas 
obrigações voltadas a empresas já existentes sejam expandidas para entran-
tes, ou que o nível de legislação/regulação sobre negócios existentes seja 
diminuído. Esse nivelamento, conhecido como “level playing field” entre 
prestadoras de serviços de telecomunicações, produtores de audiovisual e 
OTTs certamente estará em pauta no período aqui abordado.

De modo a dar mais materialidade ao que mencionamos, aludire-
mos a dois tipos de legislações/regulações sobre negócios tradicionais 
que são fortemente impactados por esse processo de convergência. O 
primeiro deles é um exemplo de “level playing field” e se trata do sistema 
de cotas de conteúdo no audiovisual. O segundo exemplo trata da neu-
tralidade de redes, princípio aplicável na relação entre as prestadoras de 
serviços de telecomunicações e as OTTs.

O sistema de cotas no audiovisual brasileiro teve um grande impul-
so com a publicação da Lei do SeAC (Serviço de Acesso Condiciona-
do, correspondendo à TV por assinatura), Lei nº 12.485/2011. Essa lei 
propôs um sistema de cotas aplicável às programadoras e empacotadoras 
referente a conteúdo nacional. A obrigação incentivou a produção de 
conteúdo brasileiro e foi um importante mecanismo para o desenvol-
vimento dessa indústria no país. Entretanto, com a chegada das OTTs 
que disponibilizam conteúdo de vídeo, essa obrigação acabou por ge-
rar uma assimetria. Empresas transmissoras de conteúdo pela internet, 
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como o Netflix, não fazem parte da cadeia de serviços do SeAC e, por-
tanto, não estão sujeitas às obrigações de cotas de conteúdo nacional. 

Nesse sentido, caso se entenda que programadoras, empacotadoras e até 
mesmo distribuidoras4 são competidoras das OTTs de vídeo, pode haver 
aí uma competição desleal. Esse é apenas um caso em tese, uma vez que 
a avaliação de mercados relevantes é bastante complexa, mas o exemplo é 
adequado para fins didáticos de demonstração de efeitos da convergência. 
Vale dizer que esse caso foi objeto de discussão quando da gestação da Lei 
e, à época, considerou-se exatamente o argumento aqui colocado anterior-
mente: os OTTs, que à época eram tratados apenas como Voips5, eram 
incipientes e mereciam a chamada regulatory forbearance.

Outro exemplo bastante peculiar e que também está presente para ilustra-
ção didática dos efeitos da convergência, refere-se à neutralidade de redes, um 
dos princípios presentes no Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014). A 
neutralidade de rede refere-se, bastante sucintamente, ao tratamento igualitá-
rio que deve ser dado entre todos os pacotes de informação que trafegam na 
rede. Assim, um dos agentes defensores desse princípio são os provedores de 
conteúdo (um tipo de OTTs), que não querem interferência das prestadoras 
de telecomunicações no tráfego dessas informações. Ao passo que as presta-
doras podem ver esse princípio como uma barreira a novas receitas. Sem o 
princípio da neutralidade ou com alguma flexibilização nele, as prestadoras 
de telecomunicações poderiam cobrar dos OTTs para fazer algum tipo de 
priorização do tráfego oriundo desses agentes, gerando receitas extras para 
as prestadoras. Para ilustrar essa situação, a Alphabet, dona do Google e do 
YouTube, poderia remunerar as prestadoras de telecomunicações para que os 
vídeos do YouTube tivessem prioridade sobre vídeos de outros provedores de 
vídeo, como o Netflix, gerando receitas extras para as prestadoras de teleco-

4 Definições da Lei do SeAC:
- Programação: atividade de seleção, organização ou formatação de conteúdos audiovisuais apresentados 

na forma de canais de programação, inclusive nas modalidades avulsa de programação e avulsa de 
conteúdo programado; 

- Empacotamento: atividade de organização, em última instância, de canais de programação, inclusive 
nas modalidades avulsa de programação e avulsa de conteúdo programado, a serem distribuídos para 
o assinante; 

- Distribuição: atividades de entrega, transmissão, veiculação, difusão ou provimento de pacotes ou 
conteúdos audiovisuais a assinantes por intermédio de meios eletrônicos quaisquer, próprios ou de 
terceiros, cabendo ao distribuidor a responsabilidade final pelas atividades complementares de co-
mercialização, atendimento ao assinante, faturamento, cobrança, instalação e manutenção de dispo-
sitivos, entre outras. 

5 Voz sobre IP, também chamada de VoIP (Voice over Internet Protocol), telefonia IP, telefonia Internet, 
telefonia em banda larga ou voz sobre banda larga é o roteamento de conversação humana usando 
a Internet ou qualquer outra rede de computadores baseada no Protocolo de Internet, tornando a 
transmissão de voz mais um dos serviços suportados pela rede de dados.
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municações e eventualmente dificultando a vida de possíveis provedores com 
menor capacidade financeira que a Alphabet.

Esse embate reflete a importância de que uma política pública tenha 
seus objetivos claros e bem definidos, de modo que, no conflito entre 
princípios, se saiba qual deles será atendido em detrimento de outro. Se o 
objetivo principal for, por exemplo, a expansão dos acessos, a autoridade 
pública deve optar por modelos que forneçam maiores possibilidades de 
expansão de infraestrutura e de redução de custos. Nesse sentido, uma fle-
xibilização do princípio da neutralidade de rede poderia auxiliar nesse obje-
tivo, desde que fosse pontual, bem delimitada e que garantisse que receitas 
extras fossem, ao menos em parte, refletidas em novos investimentos em 
infraestrutura. Entretanto, o lado negativo é que, no ambiente dos prove-
dores de aplicação, o ambiente competitivo ficaria distorcido, beneficiando 
aqueles agentes com maior poder econômico em detrimento daqueles pro-
vedores de menor porte, mas potencialmente inovadores e que poderiam 
trazer maior pluralidade de informações e de modelos de negócio. Essa 
pluralidade, materializada especialmente na forma de empresas pequenas e 
inovadoras (startups), foi a essência do desenvolvimento da Internet, e que 
seriam penalizadas em um modelo que inibisse sua atuação.

São escolhas difíceis, que exigem renúncia e uma clareza muito gran-
de de objetivos. Contudo, há soluções intermediárias que podem ser ado-
tadas e mesmo medidas temporárias que poderiam ser posteriormente 
revertidas (NAZARENO, 2013). Dependendo da maneira de imple-
mentação, essas medidas podem ser colocadas em vigor até que se atinja 
determinado objetivo ou meta e então alteradas para que novos objetivos 
possam ser alcançados. É uma sensibilidade e um planejamento que os 
gestores das políticas públicas futuras devem sempre ter em mente.

Como se percebe, há uma intensificação na mudança dos padrões de 
consumo de serviços do ecossistema digital. Enquanto nos últimos anos 
os gastos da população centravam-se essencialmente em serviços de te-
lecomunicações, como telefonia fixa, numa perspectiva mais recente, 
novos atores passam a ser relevantes. Pululam assinaturas de streaming 
de áudio e de vídeo, jogos, compras dentro de aplicativos, etc.

Porém, não há somente competição entre agentes que estão em cama-
das distintas, há também complementaridade. Nessa perspectiva, prove-
dores de conteúdo, que também são intensivos provedores de infraestru-
tura, como datacenters, dependem de infraestrutura de transmissão em 
banda larga. Neste caso, os provedores de aplicação/conteúdo não são 
meros "passageiros" na infraestrutura e a sua ausência impede o estabe-
lecimento do negócio e do aumento de faturamento das próprias opera-
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doras de telecomunicações. O usuário final, portanto, estará utilizando 
simultaneamente uma série de serviços, sejam eles de natureza mais física, 
como a banda larga e a própria energia elétrica, ou de natureza virtual, 
como os provedores de aplicação e de conteúdo. É um ecossistema que 
funciona integrado, e as políticas públicas devem ter em conta essa inter-
conexão entre os diversos sistemas. Não faz sentido, portanto, o desen-
volvimento de apenas parte da cadeia, sob a pena de geração de gargalos.

O fato é que, independentemente de suas causas, sejam elas tec-
nológicas, corporativas, ou outras, a convergência continuará a trazer 
pressões sobre a agenda legislativa.

4. Comunicação máquina a máquina (M2M)e Internet das Coisas (IoT)

A Internet das Coisas é uma das principais questões para os pró-
ximos anos. Trata-se, em linhas gerais, da possibilidade de conexão de 
um número muito grande de terminais que podem se comunicar entre 
si. São eletrodomésticos inteligentes, equipamentos urbanos ou imple-
mentos agrícolas, um sem-fim de aplicações.

Como se pode perceber, é um conceito relativamente simples, mas 
os impactos dessa onipresença de terminais fornecendo informações em 
tempo real é bastante profundo. O primeiro e mais notório impacto 
talvez seja sobre a privacidade. Com a existência de tamanha conectivi-
dade, praticamente todos os aspectos da vida cotidiana serão monito-
rados: os hábitos de consumo, as escolhas pessoais, os dados de saúde, 
as relações interpessoais, basicamente tudo e não só aquilo que a pessoa 
deseja mostrar, como atualmente acontece com as redes sociais. Ou seja, 
as máquinas e todos aqueles com acesso às suas informações terão co-
nhecimento até mesmo sobre processos que para nós são inconscientes.

Apesar dessas preocupações em relação à privacidade, é evidente que 
há também aspectos positivos na proliferação de equipamentos conecta-
dos para as mais diversas finalidades. Diversos setores poderão funcionar 
com maior eficiência, com decisões mais racionais e baseadas em infor-
mação em tempo real. O trânsito das cidades poderá ser adaptado dina-
micamente, o meio rural terá informações mais precisas sobre a produ-
ção, e os médicos poderão conhecer e monitorar melhor seus pacientes.

Os impactos dessa tendência serão tantos que dois países lançaram 
definições que revelam essa dimensão. A Alemanha trabalha com a de-
finição de Indústria 4.0, ou quarta revolução industrial, em que os sis-
temas fabris serão “inteligentes” devido à grande troca de informações 
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entre os diversos elementos6. Outra definição bastante abrangente vem 
do Japão. Lá, o conceito trabalhado é de Sociedade 5.0, definido da 
seguinte maneira7:

A human-centered society that balances economic advancement 
with the resolution of social problems by a system that highly 
integrates cyberspace and physical space.

É uma abordagem que demonstra claramente a importância que a 
tecnologia terá na vida das pessoas. Na visão desses dois países, é uma 
revolução tão importante como a revolução industrial ou o domínio 
da agricultura. As figuras abaixo resumem a evolução imaginada por 
alemães e japoneses:

 

Visão alemã de Indústria 4.08 

6 Para mais informações sobre o programa alemão: http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/
industrie-4-0.html

7 Para mais detalhes da abordagem japonesa: http://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.
html

8  Fonte da imagem: https://en.wikipedia.org/wiki/Industry_4.0
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 Visão japonesa de Sociedade 5.09.

Nesse caso, como o Brasil se posiciona frente a essa tendência que 
impacta todas as nações?

O país editou neste ano um plano de ações para IoT (Internet of Things), 
o PNIoT (Plano Nacional de IoT)10. Trata-se de uma série de documentos 
desenvolvidos em parceria pelo BNDES e MCTIC. O estudo identificou os 
seguintes temas transversais (horizontais) que devem ser abordados11:

• Capital humano;
• Inovação e inserção internacional;
• Regulatório, segurança e privacidade;
• Infraestrutura de conectividade e interoperabilidade.

9 Fonte da imagem: http://www8.cao.go.jp/cstp/english/society5_0/index.htm

10 Documentos disponíveis em: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/pes-
quisaedados/estudos/estudo-internet-das-coisas-iot/estudo-internet-das-coisas-um-plano-de-acao-
-para-o-brasil

11 Um resumo do plano está disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/wcm/connect/
site/445c4dd8-069b-47c1-b191-767caee4a5ae/produto-9B-relatorio-final-sintese-do-estudo-de-
-Iot-atualizado.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m87qOtl
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As verticais, que são os setores identificados como os mais promis-
sores para o país, são as seguintes:

• Cidades
• Saúde
• Rural
• Indústria
Sobre o setor de comunicações, que provê grande parte da infraestru-

tura, existem alguns impactos específicos. O mais notório é a necessidade 
de expansão da infraestrutura, tanto em relação a questões geográficas, 
como em capacidade. Em geral, os dispositivos conectados utilizam pou-
ca capacidade de rede, mas, como o número desses dispositivos poderá ser 
enorme, o tráfego gerado por eles, espera-se, será bastante significativo. 
Outra questão importante são alguns requisitos de rede específicos para 
esses dispositivos. Alguns deles estão envolvidos em controle de ativida-
des críticas. Um carro autônomo, por exemplo, que utiliza informações 
provenientes da Internet, além da confiabilidade da conexão, precisa de 
respostas extremamente rápidas, o que implica, em termos técnicos, em 
jitter e latência12 extremamente baixos. Requisitos dessa natureza estão 
previstos em protocolos de rede fixa mais recentes e nos protocolos que 
farão parte das redes móveis 5G. Tudo isso exige investimento não só na 
expansão, mas também na substituição de parte da infraestrutura. Por 
outro lado, aplicações que não precisam de rapidez, como máquinas de 
vendas, não precisam de velocidade ou constância. Nesse caso, uma regu-
lamentação que permita uma qualidade de serviço menor, ou mais "frou-
xa", e consequentemente mais barata, seria interessante. 

Como se vê, essa expansão no número de dispositivos enfrenta al-
guns gargalos na legislação brasileira. Outro problema está no modelo 
de cobrança de taxas de fiscalização nas telecomunicações (Fistel). Em 
geral, cobra-se um valor de acordo com a quantidade de dispositivos. 
Como esses dispositivos conectados têm uma expectativa de receita bas-
tante baixa, devido ao seu grande número, a cobrança de taxas, mesmo 
que baixas, pode impactar negativamente na proliferação desse tipo de 
tecnologia. É bem verdade que essas taxas são cobradas para o licencia-
mento dos terminais junto à Anatel e que existem determinados tipos 
de dispositivos, como aqueles conectados por wi-fi, que não necessitam 
de licenciamento. Apesar dessa alternativa com menor carga regulatória, 

12 Latência da rede pode ser entendida como a somatório dos atrasos impostos pela rede e pelos equi-
pamentos utilizados na comunicação, enquanto que jitter pode ser entendido como a variação no 
tempo e na sequência de entrega das informações (ex. pacotes) devido à variação na latência (atrasos) 
da rede. Fonte: http://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialqosqoe/pagina_2.asp
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a existência de taxas vinculadas a terminais acaba por desincentivar uma 
forma importante de conexão desses dispositivos de pequeno porte.

Outro viés bastante relevante, especialmente no Brasil, refere-se a as-
pectos tributários. Há diversas possibilidades para o enquadramento re-
gulatório de IoT, como um serviço de telecomunicações, um serviço de 
valor adicionado, dentre outras abordagens menos ortodoxas. Em cada 
um desses casos, o tratamento tributário é distinto, podendo impactar 
diretamente nos preços aos usuários e, possivelmente, facilitar ou difi-
cultar a expansão da IoT no país. Apenas para citar um exemplo, caso a 
IoT seja tratada como serviço de telecomunicações, incidirá ICMS, en-
quanto que, se o enquadramento for como serviço de valor adicionado, 
incidirá ISS. Esses dois impostos, além de terem alíquotas extremamen-
te distintas, são referentes a esferas de poder diferentes, uma vez que o 
ICMS é um imposto estadual, e o ISS um imposto municipal. Todas 
essas incertezas geram imprevisibilidades no retorno de investimentos e 
desincentivo à busca por novos negócios e por inovação. 

5. Banda larga como principal serviço de telecomunicações e regime 
público de prestação

O atual arranjo institucional das telecomunicações data da segunda 
metade da década de 1990. Nessa época, além de uma emenda constitu-
cional, foram aprovadas leis bastante abrangentes, bem como realizados 
leilões das empresas pertencentes à Telebrás. Com todas essas alterações, 
foi criada e estruturada a agência reguladora setorial (Anatel) e as em-
presas estatais passaram quase que totalmente ao controle privado. Há 
de se esperar, portanto, que, passados mais de 20 anos, os problemas e 
prioridades daquela época tenham se alterado bastante.

No cenário de profunda transformação institucional, o principal serviço 
de telecomunicações era a telefonia fixa, denominado Serviço Telefônico Fixo 
Comutado (STFC). A telefonia móvel era uma novidade ainda incipiente e o 
acesso à Internet estava dando seus primeiros passos no país. Como se pode 
perceber, as necessidades dos cidadãos quanto a serviços de telecomunicações 
foram bastante alteradas e há alguns fatores percebidos como obstáculos para 
que novos objetivos sejam alcançados.

Um desses obstáculos é o foco que a legislação dá ao STFC. Esse é 
um serviço de voz, ou seja, apenas uma das muitas aplicações possíveis 
sobre redes de dados convergentes. A mudança tecnológica ocorrida com 
a digitalização e, posteriormente, com a comutação por pacotes13 tornou 

13  As redes de telefonia fixa tradicional são de comutação por circuitos, enquanto que as redes baseadas 
em IP (Internet Protocol) são de comutação por pacotes. Esse outro tipo de comutação possibilita 
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as redes mais versáteis e, em vez de terem propósitos únicos, como a co-
municação por voz ou a transmissão de sinais de TV, as redes passaram 
cada vez mais a ter propósitos múltiplos. 

Além disso, houve um aumento na capacidade de transmissão das 
redes e um crescimento na quantidade de conteúdo e de aplicações, 
fazendo com que o mundo passasse definitivamente para a era da banda 
larga. Essa mudança de paradigma não foi refletida em grandes trans-
formações legais, mas está presente nas políticas públicas brasileiras 
mais recentes. Talvez a política pública que mais tenha refletido em seu 
nome a importância do acesso à Internet em banda larga tenha sido o 
“Plano Nacional de Banda Larga”, criado em 2010.

Entretanto, a lógica legislativa na década de 1990 priorizou a telefonia 
fixa, que era o serviço mais importante à época. Para materializar essa im-
portância, a Lei Geral de Telecomunicações criou dois regimes de prestação 
dos serviços de telecomunicações, um público e outro privado. Ambos se-
riam operados por empresas privadas, mas o regime público é uma conces-
são sob a qual o Estado tem maiores capacidades de intervenção, como o 
controle tarifário e o estabelecimento de metas de universalização. Ainda de 
acordo com a legislação em vigor, o único serviço passível de prestação me-
diante regime público é o STFC. O regime privado, por outro lado, é um 
regime em que a liberdade é a regra, ou seja, a intervenção estatal é mínima, 
restringindo-se ao estabelecimento de regras que garantem a interoperabili-
dade dos sistemas, o incentivo à competição, dentre outras.

Com a convergência, serviços e redes que eram estanques passaram 
a ser uma coisa só. E, como esse movimento foi em direção a redes de 
dados multipropósito, em especial com acesso à Internet, os serviços e 
redes que se tornaram mais relevantes foram aqueles prestados sob o 
regime privado. Isso gerou uma contradição entre os serviços que eram 
mais importantes por sua convergência e aquele que foi estabelecido 
pela legislação como o serviço prestado em regime público (o STFC).

Essa realidade dá margem a duas linhas claras de posicionamento 
das políticas públicas setoriais a serem adotadas. Uma delas é a de que 
os serviços que ganharam preponderância deveriam ser prestados em 
regime público; a outra corrente, por sua vez, defende que os serviços 
que tiveram grande crescimento foram os prestados em regime privado 
e que esse modelo deveria ser o adotado, já que foi mais bem-sucedido. 
E há também a polêmica sobre se existem serviços mais "importantes" 
do que outros, ou se até mesmo o STFC é ainda relevante ou necessário.

um compartilhamento da capacidade de rede e a percepção de maiores taxas de dados pelos usuários.
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Sem entrar na polêmica entre regimes e serviços e, portanto, sobre qual 
solução seria mais interessante, é importante que seja percebido que o tema 
da banda larga deva ser tratado como prioridade das políticas públicas se-
toriais a serem adotadas, o que exigirá alguns esforços para dar coerência 
e nova lógica para o modelo que se quer seguir. Para que essa nova lógica 
possa ser estabelecida, algumas questões devem ser equalizadas a fim de não 
impactarem negativamente na evolução e nos investimentos nas redes e 
serviços. Ao menos as seguintes questões podem ser vislumbradas:

• Uso do FUST;
• Encerramento dos contratos de concessão;
• Tratamento de bens reversíveis.
Um tema bastante relevante é o uso do FUST, que é o Fundo de 

Universalização dos Serviços de Telecomunicações, composto por 1% das 
receitas do setor. Esse fundo, previsto pela Lei Geral de Telecomunicações 
e detalhado em lei específica14, foi criado com o objetivo de cobrir a par-
cela do custo exclusivamente atribuível ao cumprimento das obrigações 
de universalização de prestadora de serviço de telecomunicações e que 
não possa ser recuperada com a exploração eficiente do serviço. Como a 
universalização deveria ser realizada pelas prestadoras em regime público, 
o uso dos recursos desse fundo ficou restrito ao STFC, que é o único ser-
viço prestado em regime público. Esse caso reflete bem que as prioridades 
da sociedade não estão correlacionadas com as possibilidades de uso do 
FUST. Há, portanto, a necessidade de se estabelecer claramente qual é o 
modelo mais adequado para se garantir a expansão dos serviços, se um 
modelo baseado em regime público ou em regime privado. Por outro 
lado, não se espera que 1% do faturamento seja o "motor" de uma revo-
lução na infraestrutura de telecomunicações do país.

Outra questão que influencia na política pública para expansão/
universalização da banda larga é o encerramento dos contratos de con-
cessão do STFC, previsto para 2025. Com a aproximação do fim do 
período de concessão e a diminuição da importância do STFC frente 
aos outros serviços, há um desincentivo ao investimento nessas redes. 
Como não há garantias de que a renovação ocorrerá, os investimentos 
feitos numa rede e num serviço cuja outorga poderá ser encerrada em 
curto espaço de tempo não terão tempo suficiente para darem o retor-
no financeiro esperado aos atuais concessionários. Entretanto, pode-se 
questionar: se o STFC não é mais prioridade, não seria interessante que 
os investimentos nesse serviço fossem paulatinamente diminuídos e re-

14 Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000.
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direcionados para banda larga? Ressalte-se que não ser prioridade não 
implica em abandono. Afinal de contas são mais de 40 milhões de usu-
ários ainda existentes e há ativos relacionados da ordem de dezenas de 
bilhões de reais ainda com indefinições regulatórias (TCU, 2016) sobre 
sua propriedade. A resposta para essa questão não é direta e passa pela 
questão de tratamento dos bens reversíveis, que será descrita abaixo.

A reversibilidade dos bens foi um instituto criado para garantir que 
o serviço prestado em regime público não fosse descontinuado em caso 
da extinção da concessão. Ou seja, se uma concessionária não estiver em 
condições de fornecer o serviço ou se o período de concessão encerrar 
sem a indicação de uma concessionária sucedânea, o Estado deve assu-
mir a continuidade do serviço. Isso só seria possível se determinados 
bens, os bens reversíveis, passassem à posse da União. Por exemplo, 
estradas continuam existindo ao final da concessão e ela poderia ser 
repassada para um novo explorador dos serviços, não haveria nesse caso 
nenhum problema operacional. Apenas a necessidade de valorar os in-
vestimentos realizados e que serão devolvidos em acréscimo ao Estado e 
fazer novo processo licitatório. Entretanto, como já foi mencionado, as 
redes de telecomunicações passaram por um processo de convergência e 
assim a mesma rede e, portanto, os mesmos bens, são responsáveis tanto 
pelo tráfego de serviços prestados em regime público quanto em regime 
privado. Com isso, há o receio das prestadoras de que investimentos 
feitos nas redes sejam considerados investimentos em bens reversíveis e 
possam passar ao controle estatal ao final do período de concessão. Esse 
receio gera dois comportamentos deletérios, o congelamento ou dimi-
nuição dos investimentos nas redes e a construção de redes sobrepostas.

A diminuição dos investimentos devido ao crescente desincentivo 
à medida que se aproxima o término do período de concessão é um 
fenômeno bastante grave uma vez que afeta também a banda larga. Esse 
é um fenômeno que ocorre devido à falta de clareza de como será o 
tratamento dos bens reversíveis ao final do período de concessão, ele-
vando as incertezas e, consequentemente, os riscos nos investimentos. 
Como o setor de telecomunicações depende bastante de investimentos 
em infraestruturas com prazos de retorno relativamente longos, desin-
centivos dessa natureza prejudicam significativamente a capacidade de 
o país acompanhar a transformação digital, que é um fenômeno global.

A outra possibilidade de contornar as incertezas sobre os bens rever-
síveis pode ser menos deletéria, mas ainda está longe de ser uma solução 
ideal. Trata-se de construção de redes paralelas entre a rede que forne-
ce STFC e a rede por onde trafegam os serviços prestados em regime 
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público. Nesse caso, há uma grande ineficiência, com ao menos duas 
consequências. A primeira delas é a sobreposição de duas redes onde, 
tecnicamente, seria necessária apenas uma. Essa sobreposição é causada 
artificialmente pela incerteza que a legislação/regulamentação sobre os 
bens reversíveis traz. A segunda consequência é que a rede de STFC 
deixa de aproveitar os ganhos de eficiência da convergência e de novas 
tecnologias, que diminuem os custos para prestação dos serviços e po-
tencialmente podem levar à redução dos preços cobrados aos usuários. 

Alguns podem argumentar que todos esses problemas poderiam ter 
sido evitados se a Agência tivesse acompanhado corretamente a evolu-
ção desses ativos e se os faturamentos das empresas tivessem sido iden-
tificados e separados de maneira inequívoca. O fato é que há grande de-
sinformação sobre o assunto e hoje há dúvidas sobre a extensão dos bens 
reversíveis, até entre os próprios órgãos de fiscalização (TCU, 2016). O 
entendimento encerra uma grande discussão em si e divide os agentes e 
especialistas, gerando incertezas e insegurança para investimento.

Como se pode perceber, a legislação/regulamentação atuais carecem 
de coerência para que o acesso à banda larga possa ser expandido, ou seja, 
não foram utilizados todos os instrumentos possíveis para se conseguir 
atingir os objetivos almejados. Destaca-se que isso ocorreu devido a um 
histórico de construção de políticas públicas que dificultava o encontro 
de objetivos governamentais/mercadológicos/sociais e não pela falta de 
emprenho dos atores setoriais envolvidos.  Portanto, adequação do mo-
delo é um desafio a ser enfrentado num futuro próximo, a fim de que os 
efeitos deletérios das incoerências possam ser estancados o quanto antes.

6. Considerações finais

Vários temas do setor de telecomunicações podem estar presentes na 
agenda do Poder Legislativo na 56ª Legislatura. A entrada desses temas 
na agenda ou sua deliberação dependerá de uma série de circunstâncias 
políticas e econômicas que só serão conhecidas ao longo da legislatura. 
Entretanto, sabe-se que o início de governo, conhecido como “Lua de 
Mel”, é uma janela de oportunidade para aprovação de propostas.

Apesar de toda a conjuntura política ainda a ser desvelada, alguns 
aspectos advêm da história do setor e de tendências pouco relacionadas 
ao mundo político. Tentando ter essa abordagem neste estudo, acredita-
mos que a política para o setor de telecomunicações a ser implementada 
na próxima legislatura será influenciada por ao menos três perspectivas:

• A existência de um ecossistema digital que deve ser  
     desenvolvido com um todo;
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• Aumento do número de dispositivos e seu impacto  
     em diversos aspectos da vida dos cidadãos;

• Banda larga como principal serviço de telecomunicações.
Algumas dessas perspectivas são advindas de evoluções tecnológicas 

do setor, o que impacta não só o Brasil, mas todo o mundo. O modo e a 
capacidade de cada país para responder a essas tendências terá um papel 
fundamental na competividade do país em um novo cenário econômico 
pautado por um uso mais intensivo de tecnologias. Nesse sentido, em 
uma economia cada vez mais digitalizada, o setor de telecomunicações 
passa a ser cada vez mais central para o desenvolvimento nacional, im-
portância que deve também ser refletida na atuação do Poder Público.

Entretanto, sabemos que não há um “imperativo tecnológico” absoluto 
e que outras perspectivas e tendências relacionadas ao ambiente político 
doméstico são extremamente relevantes e, muitas vezes, determinantes. Es-
sas questões reservam um poder de atuação maior do Poder Público por 
dependerem basicamente da ação de atores internos. Apesar dessa particu-
laridade, não significa que essas alterações sejam fáceis. Além de possíveis 
interesses divergentes entre os próprios atores setoriais, há a necessidade de 
coordenação interna do governo, o que exige arranjos institucionais e orça-
mentários que muitas vezes não são possíveis de serem alcançados. 

Apesar de todas essas dificuldades, a infraestrutura de telecomuni-
cações evoluiu bastante desde a privatização do sistema Telebrás. Entre-
tanto, as tendências e perspectivas apresentadas neste texto exigirão in-
vestimentos continuados nos próximos anos e, dadas as questões legais, 
regulatórias e tecnológicas apresentadas, o setor pode já estar vivendo um 
momento de inflexão, no qual as soluções adotadas até o momento po-
dem ser insuficientes para um crescimento sustentável nos próximos anos.
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