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Lei Geral de Telecomunicações
Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997

REGIME PÚBLICO

é o prestado mediante concessão ou 
permissão, com atribuição a sua prestadora 
de obrigações de universalização e de 
continuidade.

Telefonia fixa

STFC

REGIME PRIVADO

A exploração de serviço de telecomunicações 
no regime privado será baseada nos princípios 
constitucionais da atividade econômica.

Telefonia Móvel                Banda larga Fixa                  TV por assinatura
SMP                                           SCM                                     SeAC

Artigos 63 e 126 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997.



Diagnóstico de Conectividade
Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações - PERT

SMP (telefonia móvel)

258 milhões de acessos, sendo 231 milhões 
de acessos de banda larga (3G/4G);

Densidade de 117 acessos/100 assinantes 
(dentro da média mundial);

85% dos acessos são 4G, sendo 2 MM de 
acessos 5G-DSS;

Cobertura Móvel

- 3G em todas as sedes de município e 4G em 
5.476 municípios com 88% da população 
coberta;

+ de 7 mil localidades rurais com 4G (9 mil 
sem cobertura 4G);

100 mil km de rodovias federais 
pavimentadas, com 44% de cobertura 4G.



Diagnóstico de Conectividade
Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações - PERT

SCM (banda larga fixa)

40 milhões de acessos;

Densidade de 19 acessos/100 assinantes 
(abaixo da média mundial);

60% dos acessos são em fibra ótica, com 80% 
dos acessos com velocidade superior a 34 
Mbps;

45% de acessos de PPP;

Backhaul de fibra ótica

4.677 (84%) municípios com backhaul de 
fibra;

90% dos municípios com fibra possuem 
velocidade média superior a 25 Mbps;

1.354 municípios com backhaul de fibra só de 
PPP;

992 (6%) localidades rurais com backhaul de 
fibra;



Projetos em andamento
Investimento em ampliação do acesso

Edital 5G

- Todas as sedes municipais com 5G;
- 1.700 localidades rurais com 5G;
- 7.430 localidades rurais com 4G;
- 35.784 km de rodovias federais com 4G;
- 530 sedes de município com backhaul de 
fibra;
- Construção de infovias do PAIS;
- 3,1 bilhões em conectividade de escolas;

Termo de ajustamento de Conduta

- 1.205 locais com atendimento 4G 
(municípios, localidades e rodovias);
- 269 municípios com backhaul de fibra;

PGMU

- 2.498 municípios e localidades com backhaul
de fibra;
- 371 localidades com 4G;



Fontes de financiamento
Investimento em ampliação do acesso

- Edital 5G (investimentos contratados)
- PGMU (revisões quinquenais)
- TAC (processos específicos)
- Obrigação de fazer (Processos específicos)
- FUST (Comitê Gestor do Fundo)
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