
1 

Dados patrocinados e a 
expansão de serviços 
móveis  

Francisco Giacomini Soares 
Diretor sênior de relações governamentais 



2 

Parte importante da população brasileira possui 
smartphones 

 Fonte: Strategy Analytics (Junho/2013) 

• Forte crescimento da 

penetração de 

smarpthones 

 

• Smartphones com 

capacidade de rodar 

aplicativos complexos, 

buscar informações e 

realizar transações na 

Internet 

 

 

Penetração de Smartphones – Brasil 
(% da população que possui 1 ou + smartphones) 

2% 2% 3% 
5% 

9% 

14% 

21% 

28% 

34% 

39% 

44% 

20072008200920102011201220132014201520162017



3 

Mais de 2/3 dos usuários não possui acesso à Internet móvel 

Source: Ibope e operadoras; elaboração Qualcomm 
 * Média de utilização de dados: 7 dias por mês 

• Usuários não estão 

conectados 24/7 

 

• Não usam dados se 

não há Wi-Fi aberto 

• No trânsito 

(média de 3h) 

• Restaurantes 

• Em casa/na 

rua/no trabalho 

Usuários brasileiros com smartphones, por plano de dados 
(100% = 60 milhões de smartphones) 

Plano de dados mensal 

Plano de dados diário 

Não possui plano de 
dados 
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A migração de celulares básicos a smartphones deve 
aumentar o número de “não conectados” 

Source: pesquisa Ibope e operadoras 
 * Média de utilização de dados: 7 dias por mês 

Celulares básicos 



5 

Dados patrocinados separa o uso da Internet móvel do 
pagamento por tráfego de dados… 
Modelo Básico de Negócios 

Fluxo de Dados 

Fluxo de Caixa 

Acesso ao 
conteúdo sem 

custos aos 
usuários 

Operadoras 

Uma terceira 
entidade paga pelo 
tráfego de dados 

Operadoras 
conectam o usuário 

ao conteúdo 
patrocinado 

Conteúdo 

Terceira 

entidade 
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E trata todos os pacotes IP de forma isonômica 

Não fere o princípio de neutralidade de rede do Marco Civil 

Esses programas respeitam o princípio da não descriminação: 

− Não bloqueia ou degrada o tráfego não patrocinado; 

− Não prioriza o tráfego patrocinado; e 

− Não analisa o conteúdo dos pacotes de dados. 

Como a identificação ocorre através do URL, não há monitoramento, 

filtragem ou análise do conteúdo dos pacotes de dados. 

Cada operadora determinará seus preços para os pacotes de dados 

patrocinados. 



7 

Vários modelos estão sendo desenvolvidos para implementar o 
patrocínio de dados na Internet móvel 

Um ecossistema valioso está sendo desenvolvido no mundo 

Quem paga? 

Conteúdo  

Patrocinado 

• Provedor do 

conteúdo 

• Terceira 

entidade 

patrocinadora 

• Operadoras 

Que tipo de 

conteúdo? 

• Conteúdo 

comercial  

• Conteúdo 

gratuito 

• Serviço público 

Que usuários se 

beneficiam? 

• Usuários 

conectados 

• Usuários não 

conectados 

Quem possui o 

conteúdo? 

• Operadora (ou 

coligada) 

• Terceira 

entidade 

• Governo 

Usuários acessam 
o conteúdo sem 

custos 

Único elemento 

em comum 
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A maioria dos pacotes de conteúdos gratuitos de 
dados refere-se à redes sociais 
Esses planos são oferecidos mundialmente e, usualmente, para a camada social 
de menos poder aquisitivo, como os usuários de pré-pago 

Colômbia     África do Sul Filipinas Brasil 
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Esses modelos aumentam a competição e beneficiam 
os usuários 
Aumento da competição entre operadoras e entre provedores de conteúdo 

• Operadoras móveis diferenciam seu 

serviço e competem por usuários quando 

entram em parcerias com sites de m-

Commerce e oferecem acesso a serviços 

gratuitos de dados 

 

• Sites de m-Commerce competem por 

consumidores quando entram em parcerias 

com operadoras móveis 

 

• Consumidores se beneficiam, já que os 

custos de conexão deixam de ser um fator 

decisivo na compra em uma loja on-line 

Paquistão: Promovendo m-Commerce 

Ofertas disponíveis em março 2015 
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E permitem que as empresas comercializem seus 
produtos de formas inovadoras 
Programas de dados patrocinados criam novas maneiras para acessar informações 

Promovendo m-Marketing 

Alemanha     Estados Unidos 

• Através da Netzclub, usuários 

recebem 100 MB de dados em alta 

velocidade por 30 dias 

• O pacote de dados é patrocinado 

por rendas obtidas com publicidade 

e propaganda 

• Bradesco negociou com Oi, TIM, 

Claro e Vivo para bancar o acesso 

de dados ao seu aplicativo móvel 

por todos os seus correntistas.  

• AT&T oferece pacotes patrocinados em 

acordo de parcerias de negócios 

(patrocinadores) e assim usuários 

reduzem sues custos de uso de dados 

móveis 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Brasil 
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• Internet.org oferece acesso gratuito a 

serviços básicos de Internet, incluindo 

ferramentas e recursos para comunicação, 

saúde, educação e notícias locais 

 

• Não é necessária a subscrição a serviços 

de dados 

Os modelos de dados patrocinados também 
possibilitam a expansão da Internet móvel 
Para os usuários que não possuem acesso à Internet 

• Google Free Zone dá aos usuários acesso a 

páginas de busca do Google, bem como o uso 

ilimitado de serviços Gmail e Google Plus, 

sem incorrer em custos de dados 

 

• Não é necessária a subscrição a serviços de 

dados 

• Disponível nas Filipinas, Índia, Quênia, Sri 

Lanka e Tailândia.  

• Disponível na Colômbia, Gana, 

Guatemala, Índia, Panamá, Quênia, Sri 

Lanka e Tanzânia. 
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• A UNICEF também oferece uma aplicação 

no programa Internet.org na Colômbia, 

Índia, Quênia e Zâmbia 

E oferecem opções de atendimento e-gov. a serviços 
públicos 
Ambos os governos e as organizações internacionais fazem uso de serviços de 
dados patrocinados 

• Colômbia incluiu aplicações de e-governo 

em material de educação e 

desenvolvimento rural dentro do conteúdo 

disponível na Internet.org 

Colômbia 
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Três países tomaram decisões contrárias a oferta de 
dados patrocinados com base na neutralidade de rede 
Com base em legislações nacionais específicas, não aplicáveis no Brasil 

 Holanda 

• Caso Deezer (e outros) – Jan. 2015 

 

• Decisão baseada em ampla interpretação do 

requerimento de não discriminação da Lei da 

Eslovênia 

 

• Da mesma forma, a Lei da Eslovênia possui 

um artigo que proíbe ofertas baseadas nos 

tipos de “serviços e aplicações” oferecidos 

Eslovênia 

• Caso Redes Sociais – Abr. 2014 

 

• Decisão baseada em ampla interpretação da 

Lei Chilena, que limita que os provedores de 

acesso à Internet “bloqueiem, interfiram, 

discriminem, impeçam ou restrinjam 

arbitrariamente o acesso à Internet” 

 

• Em Set. 2014, a SUBTEL esclareceu que o 

Wikipedia Zero está autorizado no Chile 

Chile 

 

• Caso HBO GO – Jan. 2015 

 

• Decisão com base em interpretação 

ampla da Lei holandesa, a qual proíbe 

os provedores de acesso à Internet 

em fixar preços “dependendo dos 

serviços e aplicações oferecidas” 

 

• Não há restrições comparáveis no 

Marco Civil 

• Ou nas leis de neutralidade no 

Canadá, Chile, Colômbia, Equador, 

México, Peru e Estados Unidos 

Brasil 
 

• Não há restrições comparáveis no 

Marco Civil, no qual a não 

discriminação refere-se à práticas de 

gerenciamento de redes para garantir 

a prestação adequada de serviços 

 

Brasil 

• Não há restrições comparáveis no Marco Civil 

• A exceção do princípio de neutralidade de rede 

refere-se às práticas gerenciamento de redes 

para garantir a prestação adequada de 

serviços, e não à prática de  discriminação de 

preços baseados em serviços e aplicações 

oferecidas 

Brasil 
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A abordagem de uma solução única a todos os casos é 
inadequada 
Se recomenda uma revisão caso-a-caso no Brasil 

  Estados Unidos 

• Posição adotada pela FCC na 

“Decisão Internet Aberta” (Mar. 

2015) 

Programas de dados patrocinados não ferem os princípios do Marco Civil 

Esses programas de dados patrocinados deveriam ser analisados como qualquer outra prática comercial, 

com base em condições específicas para cada caso 

Esta abordagem garante que os benefícios de tais planos possam ser alcançados e, ao mesmo tempo, 

proporciona uma proteção contra possível danos 

   União Europeia 

• Posição sendo considerada na UE, 

uma vez adote o pacote legislativo 

“Continente Conectado” 
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m-Government 

− Uso de serviços do governo pelas cidadãos em qualquer lugar e tempo 

m-Education 

− Maior engajamento, diferencial e acesso a conteúdo em qualquer lugar 

m-Banking 

− Acesso a serviços financeiros através do smartphone 

m-Marketing 

− Mais comodidade, interação e intimidade na relação entre o Consumidor e a Empresa 

m-Commerce 

− Cobertura e abrangência 

0800 dados permite 
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O 0800 Dados é uma 
ferramenta importante para a 

expansão de serviços 
móveis em mercados 

emergentes 
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For more information on Qualcomm, visit us at:  
www.qualcomm.com & www.qualcomm.com/blog  

Thank you 
Follow us on: 
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