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O PGMC > Esquemático
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O PGMC > Overview

SNOA5

 O Plano Geral de Metas de Competição – PGMC - publicado pela Agência Nacional de Telecomunicações
– Anatel – através da Resolução 600 de 8 de novembro de 2012, teve como cerne o estabelecimento
de regras para o incentivo e promoção da concorrência no setor de Telecomunicações, de modo a
estimular a competição ampla, livre e justa entre as empresas exploradoras de serviços de
telecomunicações, com vistas a promover a diversidade dos serviços com qualidade e a preços
acessíveis à população, conforme disposto no art. 3º, IX, do Decreto nº 4.733, de 10 de junho de
2003;

 Para o desenvolvimento dessa competição, o PGMC trouxe importantes definições e obrigações ao
Mercado de Atacado das Telecomunicações, dentre as quais destacam-se:

 A criação do Grupo de Implementação da Entidade Supervisora de Ofertas de Atacado e das Bases de Dados de
Atacado (GIESB), que veremos mais adiante;

 A implementação da Entidade Supervisora de Ofertas de Atacado (ESOA), que veremos mais adiante;

 A implantação do Sistema de Negociação das Ofertas de Atacado (SNOA), mais adiante detalhado;

 Disponibilização de Ofertas de Referência de Produtos do Atacado (ORPA) pelos Grupos detentores de Poder de
Mercado Significativo (PMS), que consistem em oferta pública isonômica e não discriminatória que estabelece
condições para contratação de produtos do Mercado de Atacado previstos no PGMC, homologadas pela Anatel.
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A ESOA > Macro Estrutura Funcional 
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 Escolhida e contratada pelo GIESB, a Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações – ABR
Telecom desempenha o papel da Entidade Supervisora de ofertas de Atacado. Dentre suas principais
atribuições destacam-se:

 Implantação e operacionalização do Sistema de Negociação das Ofertas de Atacado com o
objetivo de intermediar o processo, de forma isonômica e não discriminatória, relativo à
contratação de produtos no atacado ofertados pelos Grupos detentores de PMS;

 Assegurar o acesso, de forma centralizada, às Bases de Dados de Atacado e às Ofertas de
Referência de Atacado dos Grupos com PMS nos Mercados de Atacado;

 Disponibilizar Sistema de Negociação de Ofertas de Atacado como plataforma de negociação de
produtos de atacado entre as Prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo;

 Organizar e acompanhar as filas de solicitações dos produtos previstos no PGMC;

 Fornecer informações à Agência, relativamente às suas atividades.
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A ESOA > Principais Atribuições

SNOA
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Credenciamento > Acesso ao SNOA

SNOA10

Preenchimento do formulário online no site 
https://esoa.abrtelecom.com.br/credenciamento/

Upload dos documentos obrigatórios

Envio pelos Correios de cópia física dos 
documentos para a sede da ABR Telecom



 Quais dados serão solicitado no formulário on-line?

 Será solicitado o preenchimento dos dados cadastrais da empresa, dados dos representantes legais e seus procuradores (quando 
aplicável), dados cadastrais de faturamento e dados do usuário máster.

 Qual é o prazo para análise da solicitação do Credenciamento?

 A análise da solicitação de Credenciamento será realizada em até 15 dias úteis, contados a partir da data do recebimento dos 
documentos físicos na sede da ABR Telecom.

 Existe um custo para realizar o credenciamento?

 Não há custo para a Prestadora realizar o credenciamento. Só há incidência 
de custos quando há solicitação de produtos.

 Qual o valor da solicitação de Serviços - VSS?

 O VSS foi estipulado pelo Grupo de Implementação da Entidade 
Supervisora de Ofertas de Atacado e das Bases de Dados de Atacado –
GIESB, em R$ 15,00 (Quinze Reais) e é cobrado das Prestadoras 
demandantes a cada solicitação de serviço cadastrada no SNOA.
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Credenciamento > Principais Dúvidas

SNOA
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 SNOA - É o Sistema de Negociação de Ofertas de Atacado, especificado e contratado
pelo GIESB e operado pela ESOA, consistindo de um sistema informatizado que
permite a conexão entre esta, os Grupos demandantes e os Grupos ofertantes de
produtos de atacado, permitindo o envio de ordens de compra e de venda dos
Produtos de Atacado previstos no PGMC.
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SNOA > Overview

SNOA

BDA – é a Base de Dados de Atacado, de acesso remoto e conectada ao SNOA
remotamente, que contém todo o cadastro dos elementos de rede dos Grupos
Ofertantes, os registros e gerenciamento logístico das ordens de compra e venda dos
produtos previstos no PGMC, as Ofertas de Referência dos Produtos de Atacado
(ORPA) dos Grupos Ofertantes e os contratos firmados entre os Grupos Demandantes
e Ofertantes. A BDA centralizada é gerenciada pela ESOA e as BDA Locais espelham a
centralizada em cada Prestadora Ofertante pertencente a grupos detentores de PMS.



SNOA > Plataforma (https://esoa.abrtelecom.com.br)
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SNOA > Macro Processo
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SNOA > Funcionamento Macro do SNOA

16 SNOA

Comprador

Fornecedor



SNOA

17 SNOA

Abertura1

A ESOA2

SNOA4

Credenciamento3

Produtos5

O PGMC1

SOIA6

FAQ e Treinamento7



Produtos > Os Produtos do PGMC

 Os Produtos do Mercado de Atacado, previstos no PGMC e comercializados através do 
SNOA são:

 EILD;

 Compartilhamento de Infraestrutura Passiva de Torres;

 Compartilhamento de Infraestrutura Passiva de Dutos;

 Interconexão de Redes Móveis (Classes II, III e IV);

 Interconexão de Redes de Dados (Classe V);

 Interligação PTT;

 Full Unbundling;

 Bit Stream;

 Backhaul;

 Roaming Nacional.
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Produtos > EILD 

 O que é o serviço de EILD?
É a Exploração Industrial de Linha Dedicada. Trata-se de circuito clear channel interligando dois pontos
(ponta A e ponta B), que uma Prestadora de serviços de telecomunicações de interesse coletivo
contrata junto a uma operadora com PMS (Poder de Mercado Significativo).

 Qual sua aplicação?
Tem como finalidade a construção de rede da Prestadora solicitante, o atendimento a um cliente final
ou como Meio de Transmissão Local (MTL) para interconectar-se com outra Prestadora. Neste último
caso, a solicitação de EILD é apenas uma etapa do processo de interconexão, devendo previamente já
ter sido solicitada a interconexão junto à Prestadora à que esta EILD servirá como MTL, após as
definições avençadas na reunião de PTI (Planejamento Técnico de Interconexão) entre as partes.

 Quais as condições para contratação?
A contratação deve ocorrer mediante estabelecimento do Contrato Padrão de EILD da Fornecedora.
Para maior entendimento, devem ser observadas as regras e condições estabelecidas na ORPA de EILD
da Fornecedora, as disposições da Resolução 590/2012 e do PGMC (Plano Geral de Metas de
Competição) – Resolução 600/2012 – Anatel.
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Produtos > Interconexão de Redes Móveis

 O que é Interconexão de Redes Móveis?

É a interligação entre a rede de uma Prestadora de serviços de telecomunicações de interesse coletivo,
Fixa (com licença do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, ou do Serviço de Comunicação
Multimídia - SCM) ou Móvel (com licença do Serviço Móvel Pessoal – SMP, ou do Serviço Móvel
Especializado - SME), com a rede de uma Prestadora do SMP, para a troca de tráfego telefônico de voz.

 Qual sua aplicação?

O PGMC trata apenas das Interconexões de Redes Móveis quando a Fornecedora for uma Prestadora
do SMP. Assim, teremos os seguintes tipos de interconexão possíveis de solicitação através do SNOA:

SNOA20

Solicitante Fornecedora Tipo de Interconexão
Modalidade de 

Interconexão

Fixa com licença do STFC Móvel do SMP Classe II Local/LDN/LDI

Fixa com licença do SCM Móvel do SMP Classe III Local

Móvel com licença do SMP ou 

SME
Móvel do SMP Classe IV SMP



Produtos > Interconexão de Redes Móveis

 Quais as condições para contratação?

A Interconexão de Redes Móveis ocorre mediante as regras e especificidades estabelecidas no Contrato
Padrão da Fornecedora. Para maior entendimento, devem ser observadas as regras e condições
estabelecidas na ORPA de Interconexão de Redes Móveis da Fornecedora, as disposições do RGI
(Regulamento Geral de Interconexão) – Resolução 410/2005 e do PGMC (Plano Geral de Metas de
Competição) – Resolução 600/2012 – Anatel.
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Produtos > Interconexão Classe V (Redes de Dados)

 O que é Interconexão Classe V?

É a interligação entre as redes de dados de duas Prestadoras de serviços de telecomunicações de
interesse coletivo, com licença do SCM (Serviço de Comunicação Multimídia).

 Qual sua aplicação?

Tem como finalidade a troca de tráfego de dados entre as redes das partes, de forma que os usuários
de ambas as redes possam acessar conteúdos de dados hospedados em cada uma das redes. Pode
ocorrer nas modalidades de Full Peering e Peering Pago, de acordo com os critérios de avaliação
estabelecidos no Contrato Padrão da Fornecedora.

 Quais as condições para contratação?

A contratação se dá mediante condições técnicas e comerciais estabelecidas no Contrato Padrão da
Fornecedora, que deve ser celebrado. Para maior entendimento, devem ser observadas as regras e
condições estabelecidas na ORPA de Interconexão Classe V da Fornecedora, as disposições do RGI
(Regulamento Geral de Interconexão) – Resolução 410/2005 e do PGMC (Plano Geral de Metas de
Competição) – Resolução 600/2012 – Anatel.
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Produtos > Interligação PTT (Trânsito IP)

 O que é o serviço de Interligação PTT?
É a interligação entre a rede de dados de uma Prestadora de serviços de telecomunicações de interesse
coletivo, mediante licença do Serviço de Comunicação Multimídia - SCM, com a rede de dados de uma
Prestadora com PMS (Poder de Mercado Significativo), para que esta última possa fazer o transporte
(trânsito) do tráfego de dados da Prestadora Solicitante para as redes de outras Prestadoras com as
quais possui interconexão classe V estabelecida, inclusive para saídas internacionais. A Interligação
ocorre nos Pontos de Troca de Tráfego (PTT) disponibilizados pela Fornecedora.

 Qual sua aplicação?
Tem como finalidade o serviço de transporte (trânsito) do tráfego de dados da Solicitante pela
Fornecedora para as redes de outras prestadoras.

 Quais as condições para contratação?
Mediante as condições técnicas e comerciais pré-definidas no Contrato Padrão da Fornecedora, o qual
deve ser previamente estabelecido. Para maior entendimento, devem ser observadas as regras e
condições estabelecidas na ORPA de Interligação da Fornecedora e as disposições do PGMC (Plano
Geral de Metas de Competição) – Resolução 600/2012 – Anatel.

SNOA23



SNOA

24 SNOA

Abertura1

A ESOA2

SNOA4

Credenciamento3

Produtos5

O PGMC1

SOIA6

FAQ e Treinamento7



SOIA > Overview

SNOA25

 O Conselho Diretor da ANATEL emitiu o Despacho nº 138/2014-CD, de 28 de julho de 2014, no qual foi
proferida determinação ao GIESB, para que adote as medidas necessárias para que seja criado um
módulo de oferta de insumos de atacado por empresas sem PMS (ou que não possuam PMS para o
Produto no mercado em referência) no SNOA.

 Neste sentido, o Grupo Executivo se reuniu em 13 de agosto de 2014, a fim de se cumprir ao referido
Despacho e, na sequência, os Grupos de Trabalho (GT-1 e GT-2) se reuniram a partir de 21 e 22 de
Agosto, visando iniciação dos trabalhos de levantamento dos requisitos necessários para implantação do
referido módulo.

 Os trabalhos supracitados findaram no final de outubro de 2014, em reunião do Grupo Executivo, que
culminou na deliberação do Conselho de Atacado para implantação do referido módulo em 07 de
novembro de 2014 e, consequentemente a sua contratação em 12 de novembro de 2014.

 Diante do exposto, o referido módulo tem previsão de implantação em 25 de maio de 2015.



SOIA > Macro Processo

 Como resultado, teremos a implantação e operação de um Sistema de Ofertas de
Insumos de Atacado, conforme requisitos avençados no âmbito dos Grupos de
Trabalho, a saber:

SNOA

Oferta de Sem PMS Efetuar Pedido Análise Fornecedora Atendido/AtivadoConfirmação

Proposta 
Estabelece entendimento

Empresa Credenciada

Cadastro
Centro Fios, Torre etc

Seleciona o Produto

18



SNOA

27 SNOA

Abertura1

A ESOA2

SNOA4

Credenciamento3

Produtos5

O PGMC1

SOIA6

FAQ e Treinamento7



FAQ e Treinamento > Saiba Mais

Acesse o FAQ da ESOA no site institucional da ABR Telecom
(http://www.abrtelecom.com.br/?link=pgmc/faq.html) e conheça as
principais perguntas e respostas, inclusive cada um dos produtos e
suas aplicações.

SNOA28

Acesse o Ambiente de Educação à Distância da ESOA (http://ead.abrtellecom.com.br) e conheça os cursos
que disponibilizamos às Prestadoras Credenciadas junto à ESOA, sem custos adicionais, a saber:

 Introdução ao SNOA;

 Estabelecimento de Contrato;

 Pedidos EILD e Backhaul;

 Pedidos Bitstream e Full Unbundling;

 Pedidos Torres e Dutos;

 Pedidos Interconexão Classe V e Interligação;

 Pedidos Interconexão Redes Móveis e Roaming;

 Cadastros Gerais (Específico empresas com PMS).

http://www.abrtelecom.com.br/?link=pgmc/faq.html
http://ead.abrtellecom.com.br/


Raul Vilela
Gerência de Soluções em Telecom
Diretoria de Operações e Soluções em Telecom
www.abrtelecom.com.br
raulvilela@abrtelecom.com.br


