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O que é uma Consulta Pública (CP)?

• Consulta Pública é um mecanismo de transparência que pode ser utilizado pela Administração Pública para obter 
informações, opiniões e críticas da sociedade a respeito de determinado tema. Esse mecanismo tem como objetivo 
incentivar a participação da população nas questões de interesse coletivo, ampliar a discussão sobre o assunto e embasar 
as decisões sobre formulação e definição de políticas públicas.

Fonte: http://www.consultapublica.org.br/consulta/

CP 39 ANATEL

“Reavaliação da regulamentação visando diminuir barreiras regulatórias 
à expansão das aplicações de internet das coisas e comunicações 
máquina-a-máquina, tais como regras de qualidade, licenciamento, 
atendimento, dentre outros.”

Objetivo

https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsul
ta.asp?CodProcesso=C2268&Tipo=1&Opcao=andamento

Link Anatel

De: 05/08/2019 às 14:00:00
Até: 18/09/2019 às 23:59:00

Prazo

http://www.consultapublica.org.br/consulta/
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C2268&Tipo=1&Opcao=andamento


A ANATEL enumerou algumas frentes que considera 
relevantes serem avaliadas...

Outorga
quais casos de uso podem ser prestados no formato de Serviço de Valor Adicionado –
SVA e quais constituiriam um serviço de telecomunicações

Modelos de 
outorga

Transparência com 
o regulado

Regras de 
Prestação

“Importante analisar se a atual regulamentação dos serviços, principalmente 
daqueles de interesse coletivo, originalmente pensada em um contexto de 
comunicação entre pessoas (o que se reflete principalmente nas obrigações 
consumeristas e de qualidade) faria sentido para um ecossistema IoT”

Exploração de Serviço 
Móvel Pessoal (SMP) por 

meio de Rede Virtual para 
suporte a aplicações IoT

Direitos do consumidor e 
obrigações de qualidade 

aplicáveis ao ecossistema IoT

Oferta de Serviços IoT
baseada em fornecedores 
de conectividade globais

oferta de serviços iot por 
prestadoras de telecomunicações 

regionais fora de sua área de 
prestação



Tributos e certificação de equipamentos

Tributação e 
Licenciamento

“Quanto aos aspectos tributários, entende-se ser um tema de extrema importância e com 
impacto decisivo para o ambiente de crescimento de novos negócios e de oferta de 
facilidades e serviços”

Taxas de fiscalização 
(licenciamento e 
funcionamento)

Volume de dispositivos a 
serem licenciados

Tributação nos Serviços de 
telecomunicações e Serviços 

de Valor Adicionado (SVA)

Oferta de serviços “IoT” por 
concessionárias

Avaliação da 
Conformidade

“o processo de avaliação da conformidade da Agência tem um papel importante nessa área, 
que é o de permitir a implantação de novas tecnologias sem impactar nelas próprias e nas 
outras existentes”

Demanda de avaliação 
da conformidade de 

produtos IoT.

Segurança cibernética 
em dispositivos IoT



Espectro, infraestrutura e insumos

Espectro

“ avaliação das possíveis faixas de frequência que podem ser usadas por tais aplicações, 
considerando as implicações do uso em caráter primário, secundário e não licenciado”

Infraestrutura e 
Insumos

“ Se por um lado a infraestrutura urbana tem se desenvolvido rapidamente, principalmente 
pela expansão das redes fixas de fibra ótica e das redes móveis de quarta geração, por outro 
lado as redes rurais ainda são incipientes”

Infraestrutura de banda 
larga para suportar 

serviços IoT

Acordos de roaming 
nacionais

Compartilhamento de 
Infraestrutura

ANATEL
Prestadoras de Serviços 

de Telecom
Usuários em geral



Documentos relevantes

Análise de 
Impacto 

Regulatório 
AIR

https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eE
P-
wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO5LS5fvzzthI_X1AbH_bHLnyjXWDFjI51MWeEU7x02Y
MQ218FblQfK3A6u2ejXzoLrLUHoyjiqlWjFIDYZqMMNv

Resumo do ponto de vista da ANATEL e suas justificativas para encaminhamento do tema

Leitura Obrigatória

Outros documentos

https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?exIsiWoPbTSMJN
P15y_TiUpWIfXjgqaCc-
xbh3o0V5ttS0uQqIkRDNDdsrlbDPN0z9DjOh_HT6NYS_BYkN5mlKkPRnLjSlrVfsRZ7II4WRsqMk37Fti
VkBdOlKIfr0ET

Contribuicoes
levadas em 

consideração 
pela ANATEL

https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO5LS5fvzzthI_X1AbH_bHLnyjXWDFjI51MWeEU7x02YMQ218FblQfK3A6u2ejXzoLrLUHoyjiqlWjFIDYZqMMNv
https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_exibir.php?exIsiWoPbTSMJNP15y_TiUpWIfXjgqaCc-xbh3o0V5ttS0uQqIkRDNDdsrlbDPN0z9DjOh_HT6NYS_BYkN5mlKkPRnLjSlrVfsRZ7II4WRsqMk37FtiVkBdOlKIfr0ET

