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Quem são os provedores

ü São o motor de crescimento da banda larga no Brasil

ü No ano passado 83% dos novos acessos foram adicionados pelos 
provedores

ü Os provedores tem atualmente 25% do marketshare da banda larga fixa, 
pelos dados da Anatel

ü Em relação aos acessos em fibra, o marketshare é de 52%

ü Em 2015, o marketshare de acessos em fibra era pouco mais de 10%



Quem são os provedores

Market Share Nacional – Rumo ao Segundo Lugar!
Prestadora Número de acessos

Prestadora A 9,516 milhões

Prestadora B 7,425 milhões

Provedores Regionais 7,236 milhões



Quem são os provedores

De janeiro a junho de 
2019 foram instalados 
1,34 milhão de novos 
acessos em fibra, 
crescimento de 22,81% 
em apenas 6 meses.



Quem são os provedores

Empresas de pequeno e médio porte que se 
caracterizam por levar a Internet a cidades pequenas e 
médias bem como levam competição às cidades 
maiores 

65% até 19 
funcionários

71% atua em até 
5 municípios

84% optantes do 
Simples Nacional

10% tem mais de 
5 mil usuários

Fonte: TIC Provedores 2017



Quem são os provedores

Apesar de pequena prestam serviço de alta qualidade

77% possui 
Sistema Autônomo

78% oferecem 
acesso via fibra

Fonte: TIC Provedores 2017



Obtenção de financiamento: bancos não aceitam a rede de fibra como 
garantia

Infraestrutura: dificuldade de compartilhamento de postes em bases 
isonômicas

Tributação: Estados não reconhecem a existência de SVA

Tributação: Elevada carga tributária

Principais desafios



Quem é a ABRINT?

A Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações 
(ABRINT) é uma associação civil, de fins não econômicos, que tem como 

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



Mapa Político-Regulatório



Para cada tema presente no 
Marco Político-Regulatório, a 
ABRINT elabora um documento 
com o seu posicionamento e 
procura influenciar os tomadores 
de decisão com base em 
informações atuais e relevantes 
para preservar o interesse dos 
provedores regionais de Internet  

Como a ABRINT atua:



Postes: proposta de compromissos conjuntos entre Anatel, Aneel, ABRINT, 

provedores e distribuidoras de energia com vistas à aplicação do preço de 
referência (R$ 3,19) e regularização da ocupação. 

PLC 79/2016: Interação com relatora e parlamentares da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI) do Senado Federal com o 
objetivo de mostrar os danos à competição caso o projeto seja aprovado como 
está

Franquia: PL 7182/2017 impede a comercialização de planos com franquia de 
dados.

Principais temas:



Campanhas 
Campanha para preenchimento do SICI: Existem cerca de 11 
milhões de usuários de banda larga fixa que não aparecem nos dados da 
Anatel. ABRINT mantém uma campanha que incentiva o associado a 
informar corretamente o número de usuários à Anatel     

Backhaul de fibra: Campanha para atualizar os dados da Anatel quanto 
à existência de backhaul em fibra óptica para evitar destinação ineficiente 
de recursos públicos

Pontos gratuitos de Internet: é muito comum os provedores 
fornecerem pontos de conexão gratuitos para escolas, delegacias e outros 
órgãos públicos de forma gratuita em suas cidades. A campanha visa 
levantar esses dados para subsidiar ação da ABRINT no sentido de 
fortalecer essas ações 



Benefícios para os associados

ü Assessoria jurídica

ü Networking com o maior comunidade de 
provedores do Brasil por meio das listas de e-
mails

ü Desconto para participação em eventos

ü ABRINT Educa

ü ABRINT Mulher

ü Mais de 1 mil associados



ABRINT Educa
Cursos disponíveis

ü Eletricidade básica e eletrônica básica

ü Ética, trabalho e suas relações

ü Gestão de provedores

ü SICI

ü Sistemas de Telecomunicações

ü Introdução à gestão e 
empreendedorismo

ü NR 10

ü Redes de fibra ópticas

ü Redes, protocolos industriais e 
comunicação de dados



Nossos eventos

ABRINT 2019 – Encontro Nacional de Provedores

ü 8 mil pessoas

ü 250 expositores

ü 93 palestrantes 



Nossos eventos

ABRINT Na estrada

Palmas (TO) - 1 de outubro

São Luiz (MA) – 5 de novembro

Belém (PA) - 4 de dezembro
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