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NÚMEROS DOS PROVEDORES REGIONAIS



2015 (acessos em fibra)

Operadoras 862 mil

Provedores  128 mil

2017- maio (acessos 

em fibra)

Operadoras  1.532 mil

Provedores      541 mil 

Forte investimento em fibra



Os provedores regionais, até o mês de abril, possuíam 18,68% do 
mercado de banda larga fixa e a OI tinha 20,7%

Provavelmente esse ano, os Provedores Regionais  ultrapassarão a 
OI e serão  a terceira maior operadora do país.



Banda larga fixa - 30,55 milhões
5,63 milhões são pelos provedores

10,36 milhões SP
3,29 milhões RJ

3,14 milhões MG

Maio/17 a Maio/18 - 70% pelos provedores 
5,63 provedores



Hoje, 47% de todas as redes de fibra do Brasil são os Provedores 
Regionais que estão fazendo. 

A Vivo vem em segundo, com 40%. 



Os Provedores Regionais têm na ABRINT a representação 
institucional e política necessárias à garantia de um ambiente 
competitivo saudável e à consequente ampliação da oferta de 

serviços e crescimento dos seus negócios



• Entidade sem fins lucrativos

• Reúne prestadores de serviço de acesso à Internet e pequenas e 
médias empresas de telecomunicações. 

• Fundada em 2008, somam mais 1.000 empresas diretamente 
associadas e 200 indiretamente ligadas.

ABRINT - Associação Brasileira de Provedores de Internet e 
Telecomunicações



Tem como principal objetivo:

A representatividade de seus associados junto a 
sociedade, governo e órgãos reguladores nos 
assuntos pertinentes ao setor.



Os associados da ABRINT estão em todos os 
estados brasileiros e representam empresas 
de provimento de acesso à internet. 

Promovem desde os primórdios da rede, ampla inclusão 
digital do país, levando banda larga de qualidade a cidades 
onde as grandes operadoras têm pouco interesse 
comercial. 



Os associados da ABRINT tem a sua disposição, 4 listas de e-mails.

1- Lista dos Associados
2- Lista de fornecedores
3- Lista Jurídica
4- Lista Técnica



Todas as decisões da Abrint, são tomadas por 
um Conselho de Administração, formado por 
23 conselheiros voluntários eleitos pelos 
Associados.

A Abrint possui um escritório em Brasília que conta com 
um staff com 9 profissionais  e 2 estagiários que fazem a 
gestão do funcionamento da Associação



Conselho de Administração – 2018/2019



Reunião do Conselho - Brasília



Staff – Escritório Brasília



ATUAÇÃO



Alguns exemplos da atuação da Abrint:

TAC da Telefônica: A Abrint agiu fortemente contra a TAC 
que usaria o dinheiro Público (das multas) para 
investimentos que seria extremamente prejudicial para os 
Provedores Regionais e a sociedade. 



O PLC 79/2016 prevê alterações na Lei Geral de 
Telecomunicações para migrar a prestação de serviço de 
telefonia fixa definitivamente para a iniciativa privada.

Franquia na Banda Larga Fixa.

A Abrint é chamada para participar em todas as consultas 
públicas da Anatel.



No MCTIC a Abrint colabora com o Plano Nacional de IoT; 
com a Estratégia  Brasileira de Transformação Digital e o 
Plano Nacional de Conectividade.

A Abrint tem interagido com a Anatel e a Aneel para 
encontrar um modelo que contemple  a  redução do preço 
dos postes  para o valor de referência R$ 3,19



A Abrint atua junto ao governo para sejam criados linhas 
de financiamentos, com juros reduzidos e carência para os 
Provedores Regionais e também um fundo garantidor.

O finame para cabos de  fibra foi uma dessas conquistas.



PROJETOS DA ABRINT



A Abrint cria e mantém projetos para promover a troca de 
experiências entre os Provedores Regionais.

Entre esses projetos, destacam-se:





O Projeto Abrint na Estrada, foi criado, levar para os Provedores 
Regionais, que estão fora dos grandes centros, informação, 
integração e treinamento.





A Câmara ABRINT Mulher é um movimento associativo 
empresarial, organizado por mulheres, com o objetivo de 
estimular as melhores práticas de gestão e fortalecer a 
participação das mulheres no setor de Telecomunicações.







Pensando no desenvolvimento profissional de seus associados,
a ABRINT inova criando a plataforma de cursos online
“AbrintEduca”. Os cursos serão direcionados a áreas específicas
como Tecnologia, Comercial, Administrativa, Gestão Empresarial
e Regulamentação.



CÂMARA DOS ESTADOS



Com o propósito de maior aproximação com os provedores de 
cada estado, a Abrint criou a Câmara de Representantes 
Estaduais, à qual qualquer pessoa física pode se candidatar, 
desde que seja indicada por algum provedor de internet. Não há 
necessidade de ser associado da Abrint.



O ENCONTRO NACIONAL



O Evento Nacional de Provedores, é o maior encontro de Provedores 
Regionais da América Latina.



Os números do encontro nacional de provedores:

• maior encontro de Provedores Regionais da América 
Latina

• 9.250 m2 de área.

• Para o transporte dos materiais, mais de 30 caminhões.

• 60 horas para montar todo evento.

• 350 pessoas trabalhando.



• Mais de 6 mil pessoas inscritas.

• 150 expositores.

• 60 Palestrantes, discutindo temas relevantes para os provedores.

• 46 Workshops dos mais vários para o setor.

• Ao final do evento, foram sorteados 2 carros.











Conclusões



Associativismo significa:
• Participação;
• Solidariedade;
• União;
• Cooperação;
• Força e resultados.



Se você é um provedor, associe-se. 
Juntos, somos mais fortes.



Erich Rodrigues
Membro do Conselho de Administração 

erich@interjato.com.br


