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Data Atividades

12/11/2018

As reuniões do Grupo de Trabalho sobre Políticas de
Serviços e Infraestruturas de Comunicação (CISP)
iniciaram-se à tarde. Discutiu-se em que medida os
dispositivos de acesso podem, de alguma forma, agir
de maneira a cercear serviços e conteúdos,
funcionando como instrumento de exercício de poder
de mercado.

Também foram apresentados distintos cenários de
tratamento de políticas comerciais de zero rating no
mundo. Nesse sentido, o relatório apresentado pela
OCDE, que anuncia um trabalho sobre os efeitos do
zero rating, recebeu algumas críticas por não
desenvolver um estudo sobre os efeitos econômicos
do zero rating, mas apenas uma visão da diversidade
regulatória sobre o tema.

Ao cabo do primeiro dia da reunião, os países
apresentaram os últimos movimentos institucionais
que ocorreram em seu âmbito interno. O Brasil
apresentou as iniciativas regulatórias mais recentes,
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como a revisão do Plano Geral de Metas de
Competição

À noite, houve reunião com o Departamento
Jurídico da OCDE, para discussão de pontos
pendentes do acordo a ser feito com o MCTIC para
dois reviews, de telecomunicações e da estratégia
digital.

13/11/2018

Permaneci uma parte do dia concluindo as
discussões sobre o acordo a ser estabelecido com a
OCDE. Na reunião do CISP, pôde-se destacar uma
política da OCDE voltada a uma maior digitalização
de empresas asiáticas pequenas e médias, bem como
iniciativa indiana de popularização do 4G. Além
disso, houve apresentações e deliberações
meramente organizacionais, abrangendo a nova
composição do bureau do CISP e procedimentos
relacionados à divulgação de informações
produzidas pelo grupo.

Também houve apresentação interessante a respeito
de uma empresa finlandesa, chamada Elisa, que
comercializa somente planos 4G sem franquia de
dados. A empresa cobre 99% da população do país,
com planos de velocidade que vão de 1 Mbps a 600
Mbps. O consumo médio é de 25 GB por mês. A
viabilidade do negócio é permitida por uma rígida
gestão de custos, com massivo uso de SDN – não há
nenhuma pessoa trabalhando no NOC, por exemplo.

14/11/2018

A reunião do Comitê sobre Políticas de Economia
Digital (CDEP) teve início às 14h. Discutiram-se
formas de medição de inteligência artificial e houve a
deliberação acerca de temas organizacionais e
burocráticos do Comitê. Além disso, permaneci
tratando com a OCDE aspectos referentes à
assinatura do acordo para a realização dos reviews,
em especial a tradução juramentada do acordo,
exigida pela Consultoria Jurídica deste Ministério.

15/11/2018

Houve debates sobre o programa Going Digital, da
OCDE, que procura esquadrinhar estratégias
digitais dos diferentes países participantes,
especialmente voltado para a concepção e a coleta de
indicadores nessa seara. Também foram discutidos
aspectos referentes à segurança das comunicações e
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a infraestruturas críticas. O Ministro tailandês
apresentou a estratégia digital do País e o
embaixador chileno tratou da legislação nacional de
privacidade. Apresentou-se um estudo muito sólido
sobre o panorama mundial de comércio eletrônico,
em especial o crescimento das empresas chinesas,
que já começaram a internacionalizar-se nos últimos
anos, tais como as companhias varejistas e uma
plataforma de mobile payment.

16/11/2018

No último dia da reunião, discutiu-se o impacto de
algumas plataformas on-line, em especial o que
alguns países estão promovendo para combater
ilícitos praticados por meio dessas plataformas. Os
EUA, por exemplo, passaram a atribuir
responsabilidade jurídica às empresas proprietárias
das plataformas quando são certos crimes fazem uso
desses ambientes para serem perpetrados.

Na parte da tarde, cada um dos grupos de trabalho,
inclusive o CISP, relatou um sumário dos debates e
dos trabalhos empreendidos durante o último
semestre. Por fim, discutiu-se o cronograma das
próximas reuniões.

25/11/2018

O voo de retorno para o Brasil estava programado
para o dia 17/11/2018 com chegada em Brasília dia
18/11/2018, mas em razão de férias agendadas para o
período de 19/11/2018 a 24/11/2018, permaneci em
Paris, com autorização do Secretário de
Telecomunicações e sem nenhum ônus ao MCTIC,
até o dia 24/11/2018, quando embarquei de volta à
Brasília chegando ao território nacional em
25/11/2018.

    Senhor Dirigente,

    Encaminho relatório da viagem para seu conhecimento.

Artur Coimbra de Oliveira.

   -------------------------------------------------------------------------

    Ciente.

    André Müller Borges.
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Documento assinado eletronicamente por Artur Coimbra de Oliveira, Diretor do
Departamento de Banda Larga, em 29/11/2018, às 17:54, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias

MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

Documento assinado eletronicamente por André Müller Borges, Secretário de
Telecomunicações, em 04/12/2018, às 17:42, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº

89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mc�c.gov.br/verifica.html,

informando o código verificador 3590743 e o código CRC 1A251D16.

Referência: Processo nº 01250.058704/2018-20 SEI nº 3590743
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