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1. Informações básicas sobre o Workshop 

Formato: painel 

Proponentes: Diogo Moyses, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – Idec, 

terceiro setor 

Palestrantes: 

 Erich Matos Rodrigues, Associação Brasileira de Provedores de Internet e 

Telecomunicações (Abrint), setor empresarial: engenheiro civil formado pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, possui especialização em Gestão 

Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e é pós-graduado em 

Engenharia de Produção. Desde 1995, atua no mercado de acesso à internet. Foi 

vice-presidente da Abrint de 2011 a 2012 e presidente de 2015 a 2017. Hoje ocupa 

o cargo de vice-presidente do Conselho Consultivo da associação. 

 Flávia Lefèvre, Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social, Terceiro 

Setor: Conselheira no Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), membro do 

conselho consultivo da ANATEL, representando consumidor (2006-2009), 

membro do conselho diretor do ILUMINA (Instituto de Desenvolvimento 

Estratégico do Setor Energético SP) e membro da Diretoria de Infraestrutura em 

Telecomunicações da FIESP. Mestre em Processo Civil pela PUC-SP. 

 Cristiana Gonzales, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 

Comunidade Científica e Tecnológica: Doutoranda do Programa de Pós-

Graduação em Sociologia (PPGS-IFCH/Unicamp) e mestre em sociologia (USP). 

Integra o grupo de pesquisa em Informação, Comunicação, Tecnologia e 

Sociedade (Unicamp), a Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, 

Tecnologia e Sociedade (Lavits), o Núcleo de Pesquisa sobre Práticas de 

Conhecimento e a Rede DATAS (PUC-Rio). 

 Fábio Koleski, ANATEL, setor governamental: Secretário de Telecomunicações 

do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). 

 



Moderador: Diogo Moyses, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, 

terceiro setor: coordenador do Programa de Telecomunicações e Direitos Digitais do Idec 

– Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Mestre em Direito pela Faculdade de 

Direito da USP e doutorando pela Escola de Comunicações e Artes da USP, é especialista 

em regulação, políticas de comunicação e direitos humanos. 

Relatora: Juliana Oms (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC): Graduada 

em direito pela Universidade de São Paulo (FDUSP). Durante a graduação, realizou 

intercâmbio acadêmico na Universidad de Chile (2017-2018). Atualmente, é advogada e 

pesquisadora em telecomunicações e direitos digitais no Idec. 

 

2. Estruturação do Workshop 

 Objetivos e resultados propostos e atingidos 

Este workshop pretendia discutir as implicações do acesso móvel à Internet e as barreiras 

que práticas como o estabelecimento de franquias de dados e tarifação zero (zero-rating) 

representam para a efetivação de direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs. Além de 

direito em si mesmo, o acesso à Internet é essencial para o exercício de outros direitos e 

da cidadania. O workshop partirá do diagnóstico de que o bloqueio do acesso à internet 

aprofunda desigualdades, viola a neutralidade da rede e impede a inovação. Parte-se de 

visões dos diferentes setores, para pensar em estratégias e políticas que permitam 

responder aos desafios da inclusão digital e da universalização do acesso nos termos 

colocados pelo Marco Civil da Internet 

Como resultados o workshop espera (i) sensibilizar o público do Fórum da Internet no 

Brasil para as questões ocultas nas cifras sobre acesso à Internet e as barreiras implicadas 

no acesso móvel à Internet, (ii) identificar junto aos palestrantes e público boas práticas 

no setor público e privado de promoção do acesso à Internet como serviço essencial no 

Brasil e no mundo, (iii) mobilizar o público para acompanhar o tema e se engajar em 

ações visando a garantia do direito de acesso universal à Internet e (iv) estabelecer 

articulações e novas redes de ação e mobilização. 

O primeiro objetivo, de sensibilização do público sobre as barreiras no acesso à internet, 

foi atingido. Os demais foram parcialmente atingidos, uma vez que houve discordância 

entre os palestrantes e o público acerca das estratégias para a promoção do acesso.  

 

 Justificativa em relação à governança da Internet; 

A questão do acesso talvez seja um dos temas mais antigos da governança da Internet. 

Ainda assim, países como Brasil continuam enfrentando uma série de desafios em 



implementar políticas efetivas de inclusão digital. Se por um lado o acesso nos domicílios 

brasileiros cresce lentamente e de forma extremamente desigual, nos últimos anos vemos 

que para grande parte da população o acesso móvel ainda é a única possibilidade. Esse 

acesso, porém, carrega em si também uma série de desigualdades. Em primeiro lugar, 

limita as possibilidades de interação coma cultura digital seja por conta dos dispositivos 

utilizados para o acesso, seja devido às franquias de dados que bloqueiam o acesso a 

maior parte dos conteúdos depois de atingidos os limites pré-estabelecidos pelas empresas 

de telecomunicações em seus pacotes. Em segundo lugar, sujeita grande parte da 

população à coleta massificada de dados pessoais por parte das grandes plataformas de 

Internet quando condiciona a possibilidade de navegação a essas plataformas por meio 

dos acordos de tarifação zero ou zero-rating. Finalmente, restringe a possibilidade de 

acesso à informação e ao conhecimento dessa mesma população. Os alarmantes níveis de 

desinformação e manipulação da opinião pública observados no período das eleições e 

posteriores certamente só puderam ser atingidos devido à impossibilidade dos usuários 

acessarem outras fontes de informação, pontos de vista e inclusive de checarem as 

notícias que recebiam. Nesse sentido, discutir as implicações do acesso móvel à Internet 

parece ser mais do que nunca relevante para a governança da Internet, já que envolve uma 

série de outros temas de preocupação. 

 Metodologia e formas de participação desenvolvidas durante o Workshop 

Os representantes de diferentes setores tiveram 10 minutos para apresentar suas 

considerações iniciais acerca do tema do workshop, abrangendo (i) o cenário de acesso à 

Internet no Brasil,(ii) as dificuldades estruturais para o avanço das políticas de inclusão 

digitais brasileiras, (iii) o impacto das práticas do mercado no âmbito do acesso móvel 

para a inovação, concorrência e o exercício de direitos e da cidadania e (iv) soluções de 

políticas e formas de garantir o cumprimento das garantias previstas no Marco Civil da 

Internet. Em seguida, o moderador abriu para a interação com o público, que teve cerca 

de 30 minutos para fazer considerações e perguntas à mesa. Os 20 minutos finais foram 

reservados para as considerações finais dos participantes. Foi dada prioridade ao 

equilíbrio de gênero e setorial na proposição de perguntas aos debatedores.  

 

3. Síntese dos debates 

Flavia Lefevre 

 A internet é uma camada, uma infraestrutura, sob a qual operam empresas com 

interesses comerciais, mas que devem respeitar alguns princípios. Um conjunto 

de princípios foi assinado por mais de 100 países, que contribui para uma internet 

inclusiva, multissetorial e que reconheceu que a internet é um recurso global que 

deve ser gerido com interesse publico.  



 O Marco Civil da Internet (MCI) estabeleceu princípios, garantias e deveres para 

a governança da internet, definiu diretrizes para empresas e governos públicos, 

dentre os fundamentos liberdade de expressão, exercício de cidadania, o caráter 

colaborativo da rede, livre concorrência e defesa do consumidor. As redes físicas 

estão regidas pela Lei Geral de Telecomunicações que não se confundem com a 

camada lógica. Existe liberdade do modelo de negócios, mas não podem conflitar 

com o MCI. 

 O art. 4º do MCI estabelece que a disciplina do uso da internet tem como objetivo 

o direito de acesso à internet a todos, impondo o conceito de universalidade. O 

art. 7º atribui ao serviço caráter de essencialidade. Está, portanto, o acesso à 

internet dentro do conceito de serviços públicos, tendo como características a 

essencialidade, universalidade e continuidade, que, por sua vez, impõe a 

impossibilidade de interrupção do serviço da internet (característica também 

prevista no art. 7º).  

  O acesso é muito desigual entre os dois níveis. Quando se observa a conexão de 

domicílio por tipo, pelos dados do Cetic, se vê que as classes mais baixas têm 

acesso por conexão móvel. Mais de 55% dos planos são pré-pagos. Quando acaba 

a franquia, ocorre o bloqueio e só se acessa aplicativos do Facebook. O uso 

também é desigual entre as classes: por dispositivo utilizado, 85% da classe DE 

só acessa internet por dispositivos móveis, 61% na classe C. Assim, existem 

muitos brasileiros com acesso restrito à internet.  

 Existe evolução do número de acesso, mas há uma internet para quem pode pagar 

e outra internet para quem não pode pagar. Isso reflete nos tipos de uso da internet. 

As redes sociais têm altos acessos, mas usos mais complexos são de menor uso 

nas classes C e DE. As campanhas de desinformação em 2018 se deram por 

WhatsApp, o que está conectado a esse cenário de limitação do acesso à internet.  

 Necessário resgatar o caráter público da internet. Segundo o art. 9ª do MCI, a 

discriminação por aplicação é quebra de neutralidade da rede quando há 

discriminação no tráfego de rede, não na tarifação. Mas quando a franquia acaba 

e existe interrupção do acesso à internet e ocorre discriminaçao de aplicativos em 

que só se acessa alguns, há quebra de neutralidade da rede. 

 Assim, no acesso à internet, pode haver a redução da velocidade quando finda a 

franquia, mas, de forma nenhuma, o bloqueio. 

 

Erich Matos Rodrigues 

 Universalização é necessária, há uma convergência em torno desse objetivo.  

 Internet no brasil se dá principalmente pela rede móvel, por uma carência da fixa. 

Índices de telefone fixo e móvel e televisão a cabo estão caindo, enquanto internet 

fixa e móvel crescem.   



 Existem distorções econômicas e sociais, com concentração em certas regiões. Há 

necessidade de ampliar backbone. O provedor regional não tem capacidade para 

fazer backbone ou backroll.  

 Crescimento dos provedores regionais, líderes em fibra ótica. Quem são os 

provedores regionais: 65% até 19 funcionários; 71 % atua em até 5 municiops; 

10% tem mais de 5 mil usuários.  

 Apesar de pequenos, prestam serviços de alta qualidade. 78% oferece via fibra 

ótica. 77% possui sistema autônomo.  

 Desafios do Brasil: 5 mil municípios, não há como ser atendido por grandes 

grupos apenas ou pelo governo Federal (que tem muitas prioridades 

emergenciais).  

 Quando existem três redes na mesma cidade, o serviço de acesso à internet fica 

mais barato.  

 Tem preocupação com este modelo da não franquia em ambiente com capacidade 

limitada, em que quase sempre 5% dos clientes consome 50% da banda. Há 

concentração muito grande em poucos usuários que consomem muito.  O modelo 

atual não prejudica todo mundo, prejudica um ou outro.  

 Importante pensar fora da caixa, que alternativas temos dentro dalimitação técnica 

e financeira para garantir direitos por preço justo.  

 

Cristiana Gonzales 

 Explorar mais os aspectos sociais e políticos da prática de franquia e bloqueio de 

dados, refletindo sobre a concentração de poder das telecomunicações que tem 

permitido essa prática, os efeitos sobre o debate público e desigualdades geradas. 

 Concentração de poder: redes de telecomunicações têm papel indispensável na 

nova esfera pública, que o mercado constantemente ameaça conter, em uma 

refeudalização da esfera pública.  

 33% da população não tem acesso à internet, muitos dos que possuem, acessam 

por planos pré-pagos e por zero rating. Esse modelo restringe as formas de acesso 

ao debate público e a nossa vida política.  

 Concorda com Flávia, de que há violação à neutralidade de rede neste modelo de 

telefonia móvel com bloqueio, além de impacto na economia. Por exemplo, se um 

grupo de motorista quisesse desenvolver aplicativo, teria uma barreira de entrada.  

 Na fixa também acontece esse problema, com ofertas de Netflix, por exemplo, em 

que se privilegia um produtor de conteúdo. Operadoras deixam de ser uma 

infraestrutura que promove encontros entre consumidor e produtor e se converte 

num gargalo digital, perturba um arranjo que poderia redistribuir os custos da 

manutenção. O que é liberdade de negócio acaba sendo a imposição de um modelo 

e a liberdade de escolha é materialmente reduzida na prática.  O reflexo é produção 



de desigualdade, impedimentos econômicos e impedimentos informais à 

participação social. 

 Infraestrutura, que é suporte material para os conteúdos e operada com fins 

lucrativos, não é acessada igualmente pelos grupos. Economia política e o 

contexto de desigualdade que se realiza de modo informal são ignorados na 

análise da Anatel e Cade (Conselho Administrativo da Defesa Econômica) sobre 

neutralidade da rede. 

 Ferramentas do pacote de franquia disseminando ódio, mobilizando boa parte da 

população para discutir essas plataformas, enquanto as empresas de 

telecomunicações se eximem da responsabilidade que essas ferramentas têm.  

 Isso é importante para pensar o futuro da internet. Pensar o padrão do 5G vai nos 

atropelar se não houver acordo sobre a neutralidade e os danos da prática de 

bloqueio a partir do esgotamento de franquia. O padrão 5G põe em cheque as 

noções de neutralidade de rede, porque traz uma nova opção para as operadoras 

aprofundarem o controle sobre o conteúdo. Há um debate, portanto, se a aplicação 

do novo padrão precisa seguir as regras existentes, ou se as regras precisam se 

adaptar ao novo padrão.  

 Importante desafiar o mundo corporativo e não perder as proteções de rede.  

 

Fabio Koleski 

 No debate sobre franquia na banda larda fixa, foi muito importante a participação 

da sociedade civil. O Idec, por exemplo, enviou uma proposta que acabou sendo 

adotada pela Anatel. O estado não pretendia tarifar preço ou estabelecer modelo 

de negócio.  

 A expansão da internet móvel se deu a partir de 2015, com a chegada do 4G, com 

uso maior especialmente na classe DE. Há milhares de contratos vigentes, de 

modo que não é uma questão simples.  

 Com a aprovação do Marco Civil da Internet houve uma discussão, que levou à 

cautelar que suspendeu a implementação de franquias na internet fixa.  

 No entanto, na telefonia móvel existe uma limitação técnica. Embora o MCI não 

permita a suspensão do serviço, o serviço comprado tem uma limitação técnica. 

A questão da neutralidade ainda vai ser muito discutida.  

 

PERGUNTAS 

 Foi divulgado um relatório dos últimos três anos que avaliou que após o termino 

da franquia de dados, a permanência de algumas aplicativos é violação à 

neutralidade da rede. Tendo em vista que o MCI assegura neutralidade, quais são 



os trabalhos de enforcement no Brasil? Algum caso de denúncia no Brasil ou 

relatórios públicos? 

 Existe escassez artificial? Se sim, como se pode fiscalizar e propor medidas, como 

acordos entre provedores de conteúdo e de acesso? 

 Se espera que o 5G substitua a banda larga fixa, o que agrava muito mais os 

valores apresentados. Como o zero rating se mantém no 5G? Quais os impactos 

positivos nesse contexto de franquias? 

 Dimensão que não é so de interpretação do MCI, até quanto a franquia pode ser 

barrada ou não? Zero rating não é só violação técnica, é forma de reforço da 

dominação digital que exercem grandes agentes que regulam a atividade online, 

envolvendo um aspecto político da desinformação. Além disso, se o 5G chegar, 

estamos preparados para essa tecnologia? 

 A neutralidade de rede foi amplamente discutida no Congresso, conceituada e não 

era a que o setor empresarial queria inicialmente, mas não pode ser desrespeitada. 

As empresas de telecomunicações devem tratar todos os pacotes de forma 

isonômica, o que é cumprido na integralidade pelas empresas, não se confundindo 

com eventuais práticas de zero rating. Há capacidade limitada, não se pode 

fornecer acesso de forma ilimitada. O mundo inteiro trabalha com franquias. A 

concentração de grandes empresas de plataformas não foi causada pelo zero 

rating. O zero rating foi avaliado pelo Cade e foi entendido que não é uma prática 

anticoncorrencial.  

 A lei carece de interpretação para sua aplicação prática, devendo ser interpretado 

seu conceito. O Cade explicitamente falou que definiu um caso e que este não 

feria a concorrência. Quando questionado sobre a prática de zero rating quanto 

aos seus próprios grupos econômicos, sinalizou que precisava avaliar com calma. 

A própria Anatel não definiu se a prática do zero rating após a fim da franquia 

fere a neutralidade.  

Flavia: a neutralidade da rede é uma escolha política, por isso o conceito não será igual 

aqui e em outro país. Nasceu com a vertente do debate sobre a concorrência, mas, hoje, a 

neutralidade tem outro contorno dado pelo MCI, não é só um remédio contra práticas 

anticoncorrencias, mas uma ferramenta jurídica de liberdade de expressão, de livre fluxo 

de informação. Quando acaba a franquia, há o bloqueio e discriminação do conteúdo por 

tráfego da rede. Considerando as finalidades do MCI, esse tipo de modelo de negócios 

contraria princípios, bem como tem resultado social muito perigoso.  

Cris: 5G depende muito de fibra ótica e vai chegar aqui de forma muito desigual. Todas 

as alterações na regulamentação são impulsionadas por isso. Tem diferentes usos para a 

rede, tendo em vista a IoT (Internet of Things), com configuração diferente para cada 

usabilidade. Empresas alegam que para esse tipo de flexibilidade é necessário diluir o 

conceito de neutralidade de rede – o que a palestrante discorda.  



O zero rating parece um gesto de caridade para a população de baixa renda e considera 

que todos têm acesso igual à informação. Importante acabar com o modelo de franquia 

de dados e ir para o modelo de velocidade.  

Fabio: houve casos de fiscalização de denúncia sobre neutralidade de rede, mas não se 

pôde comprovar a quebra da neutralidade de rede. Juridicamente ainda não estamos 

preparados para o 5G e IoT, não há modelos de contrato para trabalhar com IoT, não se 

sabe se é um produto, se é do consumidor, ou se é da empresa.  

Eric: sobre a proposta da mesa, acerca do bloqueio após o fim da franquia de dados, é 

favorável que seja feita a redução para garantir o acesso. No entanto, se preocupa que por 

conta desse desequilíbrio, por causa de menos usuários que utilizam mais a rede, não seja 

possível garantir acesso para a maioria.   

Consensos e dissensos:  

Existe consenso entre os participantes acerca da necessidade de universalização do acesso 

à internet e das regras que disciplinam a internet em abstrato. No entanto, quando se 

analisa o conceito de neutralidade da rede em concreto, em especial quanto ao momento 

do bloqueio do acesso após o fim da franquia, existe discordância entre os setores da 

academia e sociedade civil e o setor empresarial. Dessa forma, há dissenso acerca do 

modelo regulatório da internet móvel, da prática do zero rating, e, no limite, de como se 

deve atingir a universalização do acesso à internet.  


