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Workshop: novo modelo de qualidade dos serviços de telecomunicações 
(19.03.2018 – ANATEL) 

 
 
Sessão de abertura 

 
 
 
 
 

 

Introdução por Juarez Quadros 
 

o Ressaltou que preço faz parte da qualidade do serviço e criticou carga tributária. 
 

o Destacou que a avaliação quanto à capacidade de resolução de problemas pelas 
prestadoras (que integrou a pesquisa de qualidade percebida promovida pela 
ANATEL em 2017) é um dos principais pontos de reclamação dos usuários. 

 
Sessão 1: Visão geral do novo modelo de qualidade 

 
 
 
 
 

Kélvia Albuquerque 
 

o Apresentação breve do trabalho da SAG sobre boas práticas regulatórias. 
 

o Estudos sobre AIR: importância de pautar escolhas regulatórias em evidências. 
 

o Importância de o trabalho do regulador ser entendido como um processo 
contínuo. 
 

o Maiores problemas identificados: assimetria de informações e dificuldades para 
obtenção e tratamento de dados. 
 

o Importância da participação social no processo. 
 
Nilo Pasquali 
 

o Regulamentos de qualidade atuais são muito técnicos e difíceis de entender. 
 

o O modelo atual de gestão de qualidade foi útil, mas precisa ser revisado. 
 

o Problemas do modelo atual: 
 

▪ Comunicação com o usuário final: o consumidor não se vê nos resultados 
da aferição da qualidade (a média da qualidade de determinada 
prestadora em determinada UF não diz nada para o consumidor). 
 

▪ Ausência de integração de ações. 
 

Juarez Quadros, presidente da Anatel 
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Nilo Pasquali, Superintendente de Planejamento e Regulamentação | Anatel 
Osmar Bernardes da Silva Junior, Superintendente de Controle de Obrigações | Anatel 
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▪ Ausência de coordenação integrada em prol da qualidade. 
 

▪ Modelo de enforcement (comando e controle). 
 

▪ Granularidades e periodicidade dos indicadores. 
 

▪ Quantidade, atualidade e foco dos indicadores (muitos não são 
relevantes para escolha de consumo do usuário). 

 

▪ Processo de coleta e cálculo (atualmente desempenhada pela ANATEL, 
EAQ e prestadoras, sem coordenação). 

 

▪ Fragmentação por serviços (em grande parte, marca da organização 
anterior da ANATEL). 

 

▪ Ausência de melhores definições para “Interrupção” (problema caro para 
a ANATEL, que enfrenta problemas com os consumidores nesse 
tocante). 

 

▪ Prazos máximos (diferentes para cada serviço). 
 

o Novo modelo: baseado em AIR, elaborada por consultoria externa e baseada em 
benchmarking internacional. 

 
 

 

 

 

 

 

 

o Objetivos do modelo proposto 
 

▪ Ampliação do conceito de qualidade. 
 

▪ Manutenção de medições objetivas (alguns indicadores técnicos ainda 
são importantes – por exemplo: velocidade da banda larga, que é 
inclusive bastante considerado pelo consumidor no momento da 
escolha). 

 

▪ Redução e atualização dos indicadores. 
 

▪ Foco na experiência. 
 

▪ Granularidade por município (informações úteis ao consumidor). 
 

▪ Publicação semestral (e não mensal – visando a permitir análise dos 
dados e buscar soluções). 

 

Brasil 
Viés técnico 
Detalhista 
Controle-punição 

EUA/Austrália/Alemanha/Reino 
Unido 
Empoderamento dos consumidores 
Experiência 
 

Proposta CP 
(ANATEL entendeu que não há 
maturidade para se aproximar ainda 
mais do cenário à direita) 
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▪ Não exigência para pequenos provedores. 
 

▪ Uniformização dos serviços. 
 

▪ Medições combinadas com resultados das pesquisas de aferição. 
 

▪ Viabilizar competição entre prestadoras a partir da qualidade dos 
serviços prestados (tornando informações mais fáceis e acessíveis). 

 

▪ Otimização das medições. 
 

o Propostas 
 

▪ Indicadores informativos (não sancionáveis; sem meta de cumprimento; 
porém relevantes para informar qualidade em geral). 
 

▪ Foco em banda larga. 
 

▪ EAQ + GTQUAL (maturação dos processos de aferição) – construir 
processo de aferição para depois definir requisitos mínimos (nem 
impossíveis, nem desestimulantes) – preocupação com gap 
informacional. 

 

▪ RRM com planos de incrementos anuais – Como? A definir, conforme 
aprendizado a partir das aferições realizadas. 

 

▪ IQS para cada município (portanto, mais de 5.000) e IQP para cada UF. 
 

▪ Medidas Compensatórias. 
 

Obs.: Por que já foram estabelecidas previamente no regulamento? 
Para evitar surpresas – certeza de como será atuação da ANATEL – 
funcionar como alerta pré Período de Vigilância. 

 
Perguntas / Comentários 

 
o Como efetivar modelo proposto enquanto não houver RRM? 

 
o Durante 1 ano e meio (enquanto não for editada RRM) não haverá divulgação 

de resultados quanto à qualidade? 
 

o A ANATEL calculou o “delta” de investimentos necessários por parte das 
prestadoras para implementação do modelo?  

 
o Como levar em consideração (objetivamente) a percepção do consumidor (como 

acontece com fator X – ANEEL)?  
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Sessão 2: Regulação responsiva e novos modelos de acompanhamento da 
qualidade 
 

 
 

 

o Teoria da regulação responsiva serviu de inspiração para a Agência – dúvidas 

quanto à “calibração”. 

 

Rafael Zanatta 

 

o “Responsive regulation” (John Breathwaite e Ian Ayres, 1992): novo modelo de 

regulação pela teorização de diversos estudos empíricos. 

 

o Premissa: diálogo / justiça restaurativa. 

 

o Elementos: 

 

▪ Múltiplos tipos de sanção; 

 

▪ Enforcement piramidal; 

 

▪ Todas as formas de sanção devem ser efetivamente utilizadas; 

 

▪ O uso de cada sanção deve ser visível; 

 

▪ Sanções mais graves devem estimular comportamentos. 

 

o Problemas de “importar” o modelo de regulação responsiva para países em 

desenvolvimento 

 

▪ A teoria pressupõe a existência de sociedade civil forte, empoderada 

(quantas entidades da sociedade civil são verdadeiramente capazes de 

integrar o debate do novo modelo de gestão da qualidade?) 

 

▪ Diferentes culturas de compliance e relação com autoridades. 

 

▪ Problemas de institucionalização das agências / capacidade regulatória 

(como lidar com o TCU?) 

 

o Solução da doutrina para a implementação da teoria da regulação responsiva 

em países em desenvolvimento: “network governance” – interação intensa da 

Agência com ONGs nacionais e internacionais. 

 

o Provocações do palestrante: setor de telecomunicações tem entidades 

suficientes para o debate? ANATEL consegue isso? Onde isto está refletido na 

proposta? Na previsão do GTQUAL? 

 

 

 

Gustavo Santana, Gerente de Controle de Obrigações de Qualidade | Anatel 

Profª. Drª. Ana Cláudia Farranha, Departamento de Direito | UnB 

Prof. Me. Rafael Zanatta, Membro do CDUST pela Sociedade Civil 
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Gustavo Santana 

 

o A ANATEL se atentou para a diferença de contextos – entendeu que não era 

possível implementar o modelo em sua integralidade. 

 

o Houve/há preocupação em fomentar o diálogo com a sociedade civil (e não 

apenas com regulados). 

 

Perguntas / Comentários 

 

o Como o novo modelo poderia incorporar propostas de capacitação das 

entidades da sociedade civil (a exemplo do que faz o CGi)? 

 

o O impacto econômico da proposta foi calculado para o setor como um todo e, 

ainda, para a própria promoção da qualidade?  

 

Resposta ANATEL: A AIR fez um exercício a partir de um desvio hipotético do 

IQS e o resultado pareceu estar dentro do esperado e, por isso, demonstrou não 

inviabilizar investimentos pelas prestadoras. 

 

o Críticas à incorporação da teoria da regulação responsiva na minuta posta em 

Consulta Pública: além de constar dos princípios, há reflexos verdadeiros da 

teoria no novo regulamento? 

 

o Preocupações quanto à Medida Compensatória de suspensão de vendas em 

municípios menos competitivos: a adoção dessa medida não seria prejudicial 

para o consumidor nessas localidades? 

 

Sessão 3: A aferição da qualidade 

 

 

 

 

Paulo Bernadocki 

 

o Pesquisa: espera pelo conteúdo (25% desiste em 4s; 50% desiste em 10s). 

 

o Importância dos indicadores relacionados ao “time-to-content” (e.g. velocidade). 

 

o Reduzir foco dos indicadores de “retainability” e “accessibility” – o interesse deve 

ser que o usuário saia rápido da rede. 

 

o Observação da ANATEL: indicadores de “accessibility” são importantes para a 

Agência, pois medem congestionamento da rede de acesso. 

 

Hugo Lamin 

 

o IASC – pesquisa de qualidade (distribuição de energia elétrica) junto aos 

consumidores (cerca de 30 mil usuários entrevistados e aproximadamente 30 

Gustavo Santana, Gerente de Controle de Obrigações de Qualidade | Anatel 

Carlos Lauria Nunes da Silva | Huawei 

Hugo Lamin, Superintendente Adjunto de Regulação da Distribuição | Aneel 

Paulo Bernadocki, Diretor de Soluções e Tecnologia | Ericsson 
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perguntas sobre aspectos de fidelidade, confiança, qualidade percebida, 

satisfação). 

 

o Existência de indicadores relacionados à continuidade do serviço (DEC e FEC). 

 

o Possibilidade de expurgos (i.e., interrupções não consideradas no indicador): 

dias críticos e situações de emergência. 

 

o Existência de sanção de impedimento de distribuir dividendos além do limite 

legal pelo descumprimento dos indicadores DEC/FEC. 

 

o Mecanismo de compensação aos consumidores diante do descumprimento dos 

indicadores. 

 

Perguntas / Comentários 

 

o Legislação municipal pode ser um obstáculo para a melhoria da qualidade pelas 

prestadoras. Embora a ANATEL não seja competente, há alguma forma disso 

ser levado em consideração nos casos de descumprimento? 

 

Resposta: Difícil (sobretudo por causa da necessidade de validação de que o 

descumprimento decorreu da legislação e que a prestadora efetivamente 

cumpriu a lei). ANATEL pode estudar e está aberta a sugestões. 

 

Sessão 4: A percepção do consumidor na gestão da qualidade 

 

 

 

 

 

Frederico Cortez 

 

o ANS possui uma espécie de procedimento pré-sancionatório, por meio do qual 

busca uma solução consensual para determinado problema entre o consumidor 

e a operadora do plano de saúde (Notificação de Intermediação Preliminar – 

NIP) – com consequência de suspensão do plano caso a operadora não cumpra 

prazos estabelecidos pela NIP. 

 

Perguntas / Comentários 

 

o Os piores resultados das pesquisas de satisfação estão relacionados (i) ao 

atendimento telefônico das prestadoras e (ii) à capacidade de resolução dos 

problemas das prestadoras. Portanto, a ANATEL atribui um peso significativo 

para esses parâmetros de qualidade. 

 

o Além da instituição do Período de Vigilância, a ANATEL não identificou nenhuma 

abordagem válida para os 4 serviços abrangidos pelo regulamento para 

estimular a qualidade. A Agência está aberta para sugestões. 

 

Fábio Lúcio Koleski, Gerente de Interações Institucionais, Satisfação e Educação para o 

Consumo | Anatel 

Profª. Drª. Carla Borges, Departamento de Administração | UnB 

Frederico Cortez, Gerente-Geral de Operações Fiscalizatórias | ANS 

André Gomes, Analista| Cullen International 
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Sessão 5: Transparência e o novo modelo de qualidade 

 

 

 

 

Elisa Leonel 

 

o Redes sociais da ANATEL: 150 mil seguidores (Facebook) – muito pouco – 

dificuldades de fazer a informação chegar nos consumidores. 

 

o Portal do Consumidor: informações com linguagem acessível (sem siglas para 

identificar os serviços, por exemplo). 

 

▪ Divulgação mensal do volume de reclamações recebidas na ANATEL. 

 

▪ Publicação da pesquisa de satisfação e qualidade percebida (que 

também é um instrumento de gestão executiva das prestadoras, que 

costumam dar bônus aos executivos com base nela). 

 

▪ Publicação dos indicadores de qualidade (inclusive por tecnologia). 

 

▪ Desempenho no atendimento (IDA). 

 

o Consumidor tende a fazer sua opção de consumo com base no preço. 

 

o Reflexões / provocações: 

 

▪ De que forma a transparência integrará a tomada de decisão dos 

consumidores? 

 

▪ “Nomear e envergonhar” gera reação por parte das empresas para a 

melhoria da qualidade? 

 

Izabela Corrêa 

 

o Transparência = estratégia regulatória (exclusiva ou combinada com outras 

estratégias) 

 

▪ Publicação obrigatória de informações. 

 

▪ Publicação de informações padronizadas. 

 

▪ Identificação das fontes de risco ou assimetrias. 

 

▪ Intervalos de tempo regulares. 

 

o Consumidor deve usar as informações, serem capazes de avalia-las e agir em 

cima delas. 

 

Elisa Vieira Leonel, Superintendente de Relações com os Consumidores | Anatel 

Joelson Vellozo Júnior – Dep. de Modernização da Gestão Pública - Inova | MPDG 

Profª. Drª. Izabela Corrêa | Projeto Brasil 
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o Por outro lado, a publicação das informações deve estimular a ação/reação das 

empresas. 

 

Joelson Vellozo 

 

o Janeiro/2018: Simplifique (Governo Federal) – mecanismo de participação social 

ativa baseada no sistema “comply or explain”. 

 

o Importância de traduzir em custos a burocracia imposta ao cidadão e avaliar sua 

real necessidade. 

 

Perguntas / Comentários 

 

o A ANATEL fez análise de custo-benefício do novo modelo para empresas? 

 

Resposta: Não. Decisões de engenharia/estratégia das empresas não são 

abertas e nem reguladas. Se as empresas fornecerem essas informações, a 

ANATEL poderá fazer essa avaliação. 

 

o Indicadores como o de latência são palatáveis para o consumidor? Como essa 

informação será traduzida para ele? 

 

Resposta: Ele não vai entender. Nem tudo o que a ANATEL vai regular precisa 

ser entendido pelo consumidor. O importante é que ele acredite que os 

indicadores foram escolhidos para proporcionar a ele uma experiência 

satisfatória na fruição do serviço. Além disso, latência/jitter são indicadores 

relacionados à qualidade da banda larga, que é um dos aspectos pior avaliados 

pelos consumidores. Nesse sentido, é inegável sua importância. 

 

o A compensação ao consumidor (prevista como uma das Medidas 

Compensatórias propostas na minuta do regulamento) será significativa para ele 

(considerando que poderá ser de centavos)? Não seria melhor criar estímulo 

para investimentos em rede? 

 

Resposta: A SRC defende que o consumidor precisa ver a resposta para o 

problema que vem enfrentando. 

 

Sessão 6: Competição e qualidade 

 

 

 

 

 

o As apresentações/considerações expostas pelos palestrantes foram 

convergentes quanto à conclusão de que, em geral, quanto mais competitivo é 

o mercado, maior o nível da qualidade. 

 

 

 

Danilo Caixeta Carvalho, Assessor da Gerência de Relações com Prestadoras | Anatel 

Ricardo Medeiros de Castro, Assessor do Departamento de Estudos Econômicos | CADE 

Marcelo de Matos Ramos, Coordenador-Geral de Promoção da Concorrência da SEPRAC 

- Secretaria de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência | Ministério da 

Fazenda 
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Perguntas / Comentários 

 

o Nos municípios mais competitivos (e mais ricos) observa-se maior índice de 

qualidade. Como o RQUAL pode contribuir para o fornecimento de serviços com 

qualidade nos municípios menos competitivos (e mais pobres)? 

 

Resposta: Não cabe ao RQUAL criar mecanismos para induzir competição nos 

municípios menos competitivos. 

 

Comentários Finais e Encerramento 

 

o Manifestações de interesse (i) na realização de uma audiência pública para 

discussão do regulamento proposto, reunindo, numa só oportunidade, os players 

do setor e a ANATEL, e (ii) numa terceira prorrogação do prazo para 

contribuições à Consulta Pública, para que haja tempo de apresentação de 

análise econômica mais profunda do custo-benefício do novo modelo em 

discussão. 

 

Comentários ANATEL: É direito dos administrados formalizar ambos os pedidos, 

que deverão ser decididos pelo Conselho Diretor. No entanto, foram ressaltadas 

as duas prorrogações que já ocorreram (a primeira a pedido de interessados e 

a segunda por iniciativa da própria Agência para a realização do Workshop) e o 

alongamento do processo. 

 

 

 


