Rio, 25 de agosto de 2011

Encontro para avaliar a qualidade do serviço de banda larga no Brasil que a
TELEBRASIL vai promover dia 1º de setembro. Veja ainda a programação do evento.
BANDA LARGA

TELEBRASIL promove encontro para avaliar qualidade da
banda larga
A TELEBRASIL promoverá, no dia 1º de setembro, seminário para discutir métodos de
avaliação da qualidade da banda larga no Brasil. O evento, denominado Modelo de Avaliação
da Qualidade de Acesso à Internet em Banda Larga, contará com a presença de
representantes de consultorias internacionais, que falarão sobre as experiências de diversos
países sobre o assunto, e de empresas e entidades brasileiras, como a Fundação CPqD, o
Comitê Gestor de Internet (CGI.br) e a consultoria LCA.
“Qualidade dos serviços de banda larga será discutida em seminário promovido pela
Telebrasil
Para aprofundar a discussão do tema, o SindiTelebrasil pede mais prazo para as consultas públicas dos
regulamentos que tratam do assunto
Brasília, 23 – A Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil) promoverá, no dia 1º de
setembro, seminário para discutir métodos de avaliação da qualidade da banda larga no Brasil. O
evento, denominado Modelo de Avaliação da Qualidade de Acesso à Internet em Banda Larga, contará
com a presença de representantes de consultorias internacionais, que falarão sobre as experiências de
diversos países sobre o assunto, e de empresas e entidades brasileiras, como a Fundação CPqD, o
Comitê Gestor de Internet (CGI.br) e a consultoria LCA.
No sentido de se ampliar a discussão do tema, o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de
Serviço Móvel Celular e Pessoal (SindiTelebrasil) solicitou hoje, em audiência pública promovida pela
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), mais prazo – de 90 dias a partir de 8 de setembro –
para as consultas públicas da proposta de revisão do Regulamento do Serviço de Comunicação
Multimídia (SCM) e da proposta de Regulamento de Gestão da Qualidade do SCM, que tratam dos
serviços de banda larga fixa.
As duas propostas têm enorme relevância e reflexos significativos sobre os objetivos de massificação
do acesso à banda larga, de redução dos custos e de melhoria da qualidade dos serviços. O
SindiTelebrasil ressalta o entendimento de que os custos dos serviços estarão intrinsicamente
relacionados com os parâmetros de qualidade e os critérios de medição que vierem a ser adotados, o
que poderá gerar profundos impactos técnicos e econômicos.
Em estudo desenvolvido pelo CPqD para o SindiTelebrasil sobre as condições de oferta dos serviços de
banda larga, fica evidente que as conexões à internet podem estar sujeitas a diversas interferências
que podem alterar o desempenho do acesso em determinados momentos, independentemente da
vontade do provedor.
Exemplos desses gargalos podem ser encontrados no ambiente do usuário que degradam a velocidade
de acesso, como rede interna deteriorada, uso compartilhado de sistemas sem fio (wifi) por vários
usuários em um mesmo instante, capacidade de processamento da máquina para diferentes aplicações
e até a existência de vírus no computador do cliente.

A experiência internacional mostra que a maioria esmagadora das administrações públicas e órgãos
reguladores de diversos países têm a preocupação de isolar todos os gargalos que mascaram a aferição
da qualidade dos serviços. No Brasil, isso também é feito pelo CGI.br em suas medições, mas não está
previsto na proposta em discussão na Anatel. As medições que não considerem mecanismos de isolar o
ambiente do usuário são tecnicamente inconsistentes.
Para subsidiar suas contribuições que serão apresentadas à Anatel, o SindiTelebrasil contratou empresa
de consultoria internacional. Serão levadas em conta experiências de outros países, como as adotadas
pelos órgãos reguladores dos Estados Unidos (FCC) e do Reino Unido (OFCOM).”
Veja, a seguir, a programação completa do evento.
SEMINÁRIO
MODELO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ACESSO
À INTERNET EM BANDA LARGA
Sala Tamboril do Hotel Mercure Eixo Brasília
Setor Hoteleiro Norte quadra 5 Bloco G
BRASILIA DF
PROGRAMA
(PRELIMINAR)

9H00 – 9H30 – Inscrição
9H30 – 9H40 – Abertura
9H40 – 10H10 – Luciano Martins, do CPqD
Estudo sobre as Condições de Oferta dos Serviços em Banda Larga
10H10 – 11H10 – Anderson Ramires e Tom Mowat, da Price Waterhouse Coopers
Panorama Internacional sobre Práticas Regulatórias adotadas na avaliação da qualidade de
serviço de acessos à Internet em Banda Larga
11H10 – 11H30 – Coffee break
11H30 – 12H30 – Neil Campbell, da Samknows
Medindo a Banda Larga nos Estados Unidos e UK
12H30 – 14H00 – Almoço (oferecido pelo SindiTelebrasil)
14H00 – 15H00 – Milton Kaoru Kashiwakura
Medição da Qualidade da Internet no Brasil – NIC.br
15H00 – 15H45 – Claudia Viegas, da LCA Consultores

Avaliação dos Impactos Técnico e Econômico das Consulta Pública 46 da ANATEL
15H45 – 16H15 – Coffee break
16H15 – 17H00 – Debates com os conferencistas sobre Modelo de Avaliação da Banda Larga
no Brasil
Coordenador: Eduardo Levy, diretor executivo do SindiTelebrasil
Internet nas cidades digitais
Dia 30 de agosto
São Paulo (SP)
Network Eventos

Seminário de Cloud
Computing
Dia 12 de setembroo
Rio de Janeiro (RJ)
IDETI

TV Digital
Dia 15 de setembro
São Paulo (SP)
Network Eventos
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