I Seminário de Fiscalização, Infrações
e Sanções em Telecomunicações
2º Painel - Transparência da Fiscalização

Evolução do Acesso à Informação - Sociedade
 Vivemos na Sociedade da Informação
 Acesso quase irrestrito ao conteúdo
nunca antes imaginado
 Avanço tecnológico, independente e
autónomo (poder do conhecimento)
 Tomada de decisões de forma
interativa (em tempo real e à
distância)
 O que acontece, nesto momento, já
está sendo compartilhado na Web

Adaptação do homem a
um novo paradigma de
sociedade

Telecomunicações como instrumento
dessa transformação

Evolução do Acesso à Informação - Anatel
Como este novo marco da sociedade se reflete na Anatel?
 Portaria n.º 941, de 28/10/2011 (Regula o acesso pelo público em geral aos
documentos e informações de PADOs)
 Publicação da Lei n.º 12.527, de 18/11/2011 (Regula o Acesso à informação)

- Publicação da Agenda dos Conselheiros
- Disponibilização das Análises do C. Diretor
- Transmissão ao vivo das Reuniões do C. Diretor
- Processos digitalizados disponível no SICAP
- Divulgação de dados e resultados setoriais

Transparência para
a sociedade

Evolução do Acesso à Informação - TIM
Como este novo marco da sociedade se reflete na TIM?

− Mapa de Cobertura apresenta para
o cliente como está a cobertura 2G
e 3G no seu endereço
− Total visibilidade das atuais e
novas antenas instaladas e
planejadas

Na sessão “Alertas” o
cliente poderá acessar
ações de melhoria nos
serviços, assim como
eventuais falhas, no
momento que ocorrem

www.tim.com.br/portasabertas

E como opera a Fiscalização?
Apesar de sinais de avanços....
De que forma usar o PODER DE POLÍCIA?

SIGILO, ainda precisa
ser regra?

?BUSCA PELA
INFORMAÇÃO?

?NECESSIDADE
DA AGÊNCIA?

Como garantir de forma transparente?
MOTIVAÇÃO DA ATIVIDADE
RAZOABILIDADE DE PEDIDOS
PROPORCIONALIDADE AO OBJETIVO
MENOR IMPACTO NA OPERAÇÃO DO SERVIÇO

Estruturas sistêmicas complexas

TEMPLATE TEXTO – SHAPE À ESQUERDA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut
aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore
eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est laborum.

- Milhões de transações por minuto (voz e
dados)
- Dados de mais de 70 milhões de clientes
processados a toda hora
- Operação 24h x 7d
- Compliance Regulatório
- Compliance Fiscal
- Compliance SOX
- Compliance ISO
- Compliance ISE (Ibovespa)

É impossível pensar em
qualquer tipo de manipulação
de dados
O conhecimento prévio dos
objetivos da fiscalização
impõe assertividade e
celeridade à coleta de dados

Óbice: Caso concreto da TIM
 A TIM está há 02 anos sem
instauração de PADO de óbice!
 Nos últimos 05 anos, apenas
um PADO desta natureza foi
instaurado!

PADO n.º 53508.000831/2011

- Óbice decorrente do não
cumprimento do prazo (02 dias) para
fornecimento de 01 terminal de teste
(aparelho celular desbloqueado)
- Auto de Infração foi lavrado 01 dia
antes do término do prazo
adicional solicitado (10 dias)
- A fiscalização ocorreu
normalmente, sem embaraços

- É possível
observar mudança
de postura por
parte do Agente de
Fiscalização, que
passou a ser
centrada em
atender ao objetivo
da fiscalização
- Casos desta
natureza ficarão no
passado

A relação pode ser diferente
Fiscalizações do Plano de Melhoria de Qualidade do SMP
 Baseada em transparência e maturidade
 Trabalho de conhecimento prévio do objeto da fiscalização
 Uniformização da coleta de dados, com menor esforço
 Conhecimento prévio do seu objeto pela prestadora

Mais de

1,2 Terabytes
de informação
encaminhadas
mensalmente

 Análise coerente das informações (particularidades sistêmicas)
 Atendimento célere, completo e sem correções
Prazos
entre 5
e 15
dias

Inovação: Acesso on-line

Necessária proteção
ao sigilos dos dados
de usuários e da
prestadora quanto a
acessos não
autorizados!
SIGILO

GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS

SEGURANÇA
DOS DADOS

Obrigação compartilhada entre
Anatel e Prestadora
(Art. 36, § 2º, cominado com Art. 37 do Regulamento
de Fiscalização - Res. 596/2012)

O Futuro pode ser mais transparente
E devem se traduzir em ...

Os instrumentos já foram
pensados:





Novo RASA
Novo Reg. Interno
Novo Reg. Fiscalização
Metodologias de Sanção
serão publicadas

Objetivos
Métodos/Padronização
Finalidade
Resultados
Prazos
Segurança
A TIM se preparou para
atender aos novos
regulamentos e confia num
percurso em que o sigilo é
realmente a exceção!
(Art. 27 do Reg. Fiscalização)

Carlos Franco
Diretor de Relações Regulatórias
TIM Brasil

