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Operadoras terão de garantir banda
larga mais veloz
27 de outubro de 2011 | 20h 54

KARLA MENDES - Agencia Estado

BRASÍLIA - As operadoras de telefonia terão de cumprir regras mais rígidas para
garantir melhor qualidade nos serviços de banda larga fixa e móvel. A Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel) aprovou hoje índices obrigatórios de velocidade mínima
e velocidade média de internet rápida para reduzir o tormento de milhões de
consumidores que recebem apenas 10% da velocidade contratada.

Pelas novas regras, as companhias terão de garantir 20% de velocidade mínima e 60%
de média no prazo de 12 meses, antecipou à Agência Estado o ministro das
Comunicações, Paulo Bernardo, antes do anúncio oficial da Anatel. Dentro de 24 meses,
esses porcentuais subirão para 30% e 70%, respectivamente. Em 36 meses, os índices
alcançarão 40% para velocidade mínima e 80% para velocidade média.

As velocidades terão de ser cumpridas no período de maior tráfego de dados, que
ocorre das 10h às 22h. "Serão usados os mesmos parâmetros para banda larga fixa e
móvel. As empresas terão que fazer grandes investimentos", ressaltou Bernardo.

Os regulamentos de qualidade da telefonia fixa e da telefonia móvel cumprem
determinação da presidente da República, Dilma Rousseff, que fixou em 31 de outubro
o prazo para que a Anatel aprovasse as novas regras, que serão aplicadas, inclusive, no
Plano Nacional de Banda Larga (PNBL).

Pelas novas regras, as operadoras também terão de cumprir requisitos mínimos de
disponibilidade mensal do serviço. No caso da banda larga fixa, a internet terá de estar
disponível 99% do período, para a internet móvel, o índice será de 98%.

Siga o @economia_estado no Twitter

MINISTÉRIO DO ESPORTE
‘Não sou amigo
nem inimigo do
Teixeira’, diz
Aldo Rebelo

GRANDES OBRAS
Pacote agiliza
licença ambiental
e reduz custo

GUIA DIVIRTA-SE
Jude Law e Matt
Damon estrelam
o filme 'Contágio'

JORNAL DA TARDE
Selton Mello fala
da alegria de ser
o dono da
própria carreira

FUTEBOL
Grêmio está bem
perto de chegar a
acordo por
Kleber

Notícia   A+  A- Assine a Newsletter 2

Criar uma conta ou entre para
ver o que seus amigos estão

fazendo.

12:52

28 DE OUTUBRO DE 2011

Patrocinado
por

ZAP

Home Economia Negócios AE Mercados Suas Contas Sua Carreira Seu Imóvel Broadcast

  Blogs · Vídeos · Infográficos · Tópicos · Últimas

E i
Recomendar Você recomenda Operadoras terão de garantir banda larga mais

veloz - economia - Estadao.com.br  · Página do

estadao no Facebook

C fi

Curtir Você curtiu isto. · Pá  
administrador · Infor
V ê t  i t 100 6

http://www.estadao.com.br/
http://politica.estadao.com.br/
http://economia.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/esportes/
http://blogs.estadao.com.br/link/
http://divirta-se.estadao.com.br/
http://pme.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/opiniao/
http://radio.estadao.com.br/
http://www.jt.com.br/
http://www.territorioeldorado.limao.com.br/
http://espn.estadao.com.br/
http://revistapiaui.estadao.com.br/
http://economia.estadao.com.br/
http://economia.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,nao-sou-amigo-nem-inimigo-do-teixeira,791475,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,nao-sou-amigo-nem-inimigo-do-teixeira,791475,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,nao-sou-amigo-nem-inimigo-do-teixeira,791475,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,nao-sou-amigo-nem-inimigo-do-teixeira,791475,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,nao-sou-amigo-nem-inimigo-do-teixeira,791475,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,nao-sou-amigo-nem-inimigo-do-teixeira,791475,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,pacote-agiliza-licenciamento-ambiental-e-reduz-custo-de-obras,791673,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,pacote-agiliza-licenciamento-ambiental-e-reduz-custo-de-obras,791673,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,pacote-agiliza-licenciamento-ambiental-e-reduz-custo-de-obras,791673,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,pacote-agiliza-licenciamento-ambiental-e-reduz-custo-de-obras,791673,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,pacote-agiliza-licenciamento-ambiental-e-reduz-custo-de-obras,791673,0.htm
http://blogs.estadao.com.br/divirta-se/esterilizado/
http://blogs.estadao.com.br/divirta-se/esterilizado/
http://blogs.estadao.com.br/divirta-se/esterilizado/
http://blogs.estadao.com.br/divirta-se/esterilizado/
http://blogs.estadao.com.br/divirta-se/esterilizado/
http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,selton-mello-fala-da-alegria-de-ser-o-dono-da-propria-carreira,791712,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,selton-mello-fala-da-alegria-de-ser-o-dono-da-propria-carreira,791712,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,selton-mello-fala-da-alegria-de-ser-o-dono-da-propria-carreira,791712,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,selton-mello-fala-da-alegria-de-ser-o-dono-da-propria-carreira,791712,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,selton-mello-fala-da-alegria-de-ser-o-dono-da-propria-carreira,791712,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,selton-mello-fala-da-alegria-de-ser-o-dono-da-propria-carreira,791712,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,gremio-esta-bem-perto-de-chegar-a-acordo-por-kleber-,791601,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,gremio-esta-bem-perto-de-chegar-a-acordo-por-kleber-,791601,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,gremio-esta-bem-perto-de-chegar-a-acordo-por-kleber-,791601,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,gremio-esta-bem-perto-de-chegar-a-acordo-por-kleber-,791601,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,gremio-esta-bem-perto-de-chegar-a-acordo-por-kleber-,791601,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,gremio-esta-bem-perto-de-chegar-a-acordo-por-kleber-,791601,0.htm
http://www.estadao.com.br/newsletter/
http://www.estadao.com.br/newsletter/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Feconomia.estadao.com.br%2Fnoticias%2Feconomia%2Coperadoras-terao-de-garantir-banda-larga-mais-veloz%2C90080%2C0.htm
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Feconomia.estadao.com.br%2Fnoticias%2Feconomia%2Coperadoras-terao-de-garantir-banda-larga-mais-veloz%2C90080%2C0.htm
http://cadastro.estadao.com.br/login
http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/economia/geral/1460085859/x05/OasDefault/estadao_assinaturas_150610/assine1.png.html/62643231333035313465336665353230
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://economia.estadao.com.br/
http://economia.estadao.com.br/economia.htm
http://economia.estadao.com.br/negocios.htm
http://economia.estadao.com.br/aemercados.htm
http://economia.estadao.com.br/suascontas.htm
http://economia.estadao.com.br/suacarreira.htm
http://economia.estadao.com.br/seu_imovel.htm
http://economia.estadao.com.br/broadcast/
http://economia.estadao.com.br/broadcast/
http://economia.estadao.com.br/rss.htm
http://twitter.com/economia_estado
http://www.facebook.com/economiaestadao
http://economia.estadao.com.br/especiais/blogs/
http://economia.estadao.com.br/videos
http://economia.estadao.com.br/especiais/
http://economia.estadao.com.br/topicos
http://economia.estadao.com.br/ultimas/




http://www.facebook.com/estadao
http://www.facebook.com/estadao
http://www.facebook.com/estadao
http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/economia/geral/1555699420/Frame2/default/empty.gif/62643231333035313465336665353230


Operadoras terão de garantir banda larga mais veloz - economia - geral - Estadão

http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,operadoras-terao-de-garantir-banda-larga-mais-veloz,90080,0.htm[28/10/2011 12:53:20]

Além disso, no caso da banda larga móvel, a taxa de queda do acesso deve ser inferior a
5% no mês.

Os regulamentos também trazem outras novidades, relacionadas à publicidade e à
transparência do serviço. As empresas terão, por exemplo, a obrigação de tornar
disponível em seus sites um software de medição disponível da velocidade da internet.

As prestadoras e a própria Anatel deverão dar publicidade aos dados coletados em seus
portais na internet e as operadoras terão ainda que elaborar uma cartilha informativa
com todas as metas de qualidade, que devem ser entregues a todos os assinantes dos
serviços.

Por fim, foram fixadas ainda metas relacionadas ao número de reclamações dos
consumidores. Conforme os regulamento, o volume de queixas de usuários não poderão
ser superiores a 6% da base total de clientes nos 12 primeiros meses de vigência das
novas regras. 
Em 24 meses esse porcentual cairá para 4% e, depois desse período, será de 2%. 
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