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introdução!
•  o que é zero-rating!

•  estado de arte da discussão regulatória e 
acadêmica!

•  diagnóstico da discussão brasileira!



o que é zero-rating!

•  modelo de negócio no qual a operadora, 
após o cliente esgotar sua franquia de 
dados, permite que ele continue usando um 
serviço sem custos;!

•  tratamento comercial diferenciado entre 
aplicações e serviços;!

•  há pelo menos três espécies diferentes!



espécies de zero-rating!
•  serviços de emergência: Iniciativas de zero-

rating em que a operadora isenta o usuário da 
cobrança de dados!



•  serviços de emergência: Iniciativas de zero-
rating em que a operadora isenta o usuário da 
cobrança de dados para serviços de 
emergência !

•  acesso patrocinado: Iniciativas de zero-rating 
em que o provedor de aplicação pague 
diretamente a operadora pelo tráfego gerado 
por seus usuários (tarifação reversa) !
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•  escolha da operadora: Iniciativas de zero-rating 
em que a operadora seleciona uma aplicação 
específica para que o tráfego gerado pelo acesso a 
essas aplicações não seja cobrado do usuário !
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discussão regulatória!
•  Chile, Holanda e Noruega: posicionamento da 

autoridade reguladora local contrário (violação da 
neutralidade da rede)!

•  EUA: FCC adotou abordagem ex post, i.e., não há 
proibição prévia, mas uma análise caso a caso pela 
autoridade competente!

•  Índia: Internet.org tem incendiado discussões locais!

•  Brasil: discussão hermenêutica, independente da 
redação do decreto regulamentador (s/ posicionamento 
do Judiciário ou da Anatel)!



discussão acadêmica!
•  discussão embrionária!

•  poucos estudos empíricos!
•  Ramos, 2014!

•  Digital Fuel Monitor, 2015!

•  estudos teóricos !
•  digital divide!

•  análises schumpeterianas!

•  análises desenvolvimentistas!



estudos empíricos!
Towards a developmental framework for net neutrality: 
the rise of zero-rating in developing countries (Ramos, 
TPRC 2014)!

•  levantamento de iniciativas zero-rating em 64 países entre 
2012 e 1Q2014!

•  diagnóstico sobre padrões socieconômicos entre os 
países identificados!



estudos empíricos!
Towards a developmental framework for net neutrality: 
the rise of zero-rating in developing countries (Ramos, 
TPRC 2014)!

i.  tendência de parcerias zero-rating entre grandes 
provedores de conteúdo e os grandes ISPs locais!

ii.  baixa penetração do acesso à internet!

iii.  alto número de linhas ativas, alto preço média da banda 
larga mobile!

iv.  indústria mobile (SVA) e de tecnologia subdesenvolvidas!



estudos empíricos!
EU28 & OECD mobile internet access competitiveness 
report (Digital Fuel Monitor, 2015)!

•  levantamento sobre iniciativas zero-rating na UE e OCDE!

•  diagnóstico sobre a rápida expansão no 2H de 2014, em 
especial com vídeos!

•  conclusões aponta efeitos negativos para competitividade 
e possível tendência para aumento de preços da banda 
larga mobile para o usuário final!



estudos teóricos!
perspectiva do usuário: a redução do digital divide!
•  estudos da George Mason University e Internet.Org 

apontam externalidades positivas para os usuários, 
especialmente quando esses não podem pagar por planos 
de banda larga mobile!

•  any free access is good, even to one or two services!

•  caráter de interesse público de certos serviços (Wikipedia)!



estudos teóricos!
perspectiva do usuário: o aumento do digital divide!
•  Estudos do Oxford Internet Institute e de Susan Crawford 

(Harvard) apontam efeitos de exclusão social e amento de 
desigualdade no médio e longo prazo!

•  moldura teórica dos walled-gardens!

!



estudos teóricos!
perspectiva do usuário: redução x aumento!
•  estudos teóricos que partem da perspectiva do usuário 

possuem base científica pouco sólida (ainda)!

•  ceticiscimo em relação aos efeitos do zero-rating no 
aumento das taxas de conectividade!

•  base empírica dos walled-gardens de difícil comprovação 
empírica!



estudos teóricos!
análises econômicas: visões schumpeterianas!
•  marco teórico sólido: efeitos da inovação na competição 

– Josef Schumpeter (sec. XX)!

•  Wu e Economides (NYU), van Schewick (Stanford), 
Lessig e Benkler (Harvard)!

•  quebra da lógica da destruição criativa, aumento de 
barreiras para novos competidores em mercados com 
difíceis condições de acesso!



estudos teóricos!
análises econômicas: social costs & benefits analysis!
•  aplicação de quadros para avaliação de custos e 

benefícios para cada ator (van Schewick, Ramos)!

•   efeitos ambíguos ou neutros para grandes provedores 
de conteúdo e usuários!

•  efeitos positivos para provedores de acesso!

•  efeitos negativos para pequenos provedores de 
aplicações!



estudos teóricos!
análises econômicas: ciclos de dependência!
•  uso de marcos teóricos referentes aos efeitos de fluxos 

econômicos internacionais no desenvolvimento econômico 
(Oxford Internet Institute, Ramos)!

•  o sucesso comercial do zero-rating depende de falhas de 
mercado e da existência de barreiras de acesso a rede!

•  redução de incentivos para queda de preços, expansão de 
banda larga!

•  Ciclos de dependência tecnológica (centro/periferia)!



estudos teóricos!
análises econômicas: conclusões!
•  efeitos para usuários ainda são ambíguos, e carecem de 

maior fundamentação empírica!

•  estudos sobre competição e efeitos sobre a inovação têm 
apontado efeitos negativos relacionados com o zero-rating!

•  consequências adversas são mais perceptíveis para 
pequenos provedores de aplicações!



discussão no Brasil!
•  não há clareza em relação à opinião pública 

(debate complexo, enviesamento das principais 
mídias)!

•  atores têm se posicionado por meio do debate 
promovido pelo Ministério da Justiça (tema mais 
discutido)!

•  Internet.Org aumentou exposição do debate!



discussão no Brasil!
posições favoráveis ao zero-rating!
•  provedores de acesso!

•  FEBRATEL, SINDITEBRASIL, SINDISAT, 
TELCOMP, TELEBRASIL, ABRAFIX, ACEL, 
ABINEE, Tim Brasil, Cisco Brasil, Brasscom!

•  Exceção: ABRINT !



discussão no Brasil!
posições contrárias ao zero-rating!
•  sociedade civil 

•  AccessNow, Actantes, Artigo 19, CEMA Barão de Itararé, Ciranda Internacional da 
Comunicação Compartilhada, Clube de Engenharia, Coletivo Digital, HackAgenda, Instituto 
Bem Estar Brasil, IDEC, Instituto Brasileiro de Políticas Digitais - Mutirão, IGDD, Instituto 
Telecom, Intervozes, Movimento Mega, PROTESTE 

•  governo!
•  COGPC/SEAE/MF!
•  Pareceres das consultorias do Senado e da Câmara!

•  provedores de aplicações!
•  ABS Startups!

•  academia!
•  CTS/FGV!



agradecimentos !

pedro.ramos@internetlab.org.br!
+55 11 3049 7950!
!
www.neutralidadedarede.com.br !

dúvidas? 
críticas? 
sugestões?!



disclaimer !

•  Arquitetura da Rede e Desenvolvimento – a neutralidade da rede no Brasil – Dissertação de Mestrado, 
FGV/SP, 2015.!

•  Contribuição à Consulta pública do Ministério da Justiça, 2015.!
•  Uma questão de escolha – o debate sobre a regulação da neutralidade da rede no Marco Civil da Internet 

Anais do XXII CONPEDI, 2013. !
•  O que é neutralidade da rede? !
•  Neutralidade da Rede e o Marco Civil: uma guia para discussão (Ed. Atlas), 2014.!
•  A importância da neutralidade da rede – Contribuição do Núcleo de Direito, Internet e Sociedade da USP 

para o debate. NDIS, 2014.!
•  Neutralidade de rede e inclusão social. Link Estadão, 2014.!
•  Towards a developmental framework for net neutrality: the rise of sponsored data plans in developing 

countries. Telecommunications Policy Research Conference, 2014.!

As conclusões e premissas aqui assumidas são fruto de discussões e 
ponderações feitas em publicações acadêmicas produzidas pelo 
próprio autor, e não necessariamente refletem a opinião do 
InternetLab. Para um maior aprofundamento dos pontos aqui 
discutidos, por gentileza acesse as seguintes publicações 
selecionadas:!


