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INTRODUÇÃO

O Peru tinha 32,55 milhões de habitantes no final de 2018. De acordo com o 
órgão Supervisor de Investimentos Privados em Telecomunicações (OSIPTEL), 
o mercado móvel do país tinha 42,1 milhões de linhas. Essas linhas eram divi-
didas entre quatro operadoras (Bittel, Claro, Entel e Movistar), além de 
MVNOs, como a Inkacell. 

De acordo com dados da OVUM, o mercado móvel do Peru terá 44,1 milhões de 
linhas móveis até o final de 2023. Desse total, 33,5 milhões de linhas, ou 75,96%, 
serão de banda larga móvel. Outras 5,9 milhões de linhas serão de serviços 5G. 

Levando em conta o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), que inclui o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o Peru está 
dentro da média regional. Também está na média considerando a penetração 
dos serviços móveis.

Essas condições criam oportunidades para que o Peru se junte à nova revolução 
da economia digital. No entanto, este passo deve ser apoiado por políticas públi-
cas que permitam aproveitar as condições iniciais e promover a adoção de novas 
tecnologias. Entre as medidas consideradas, sobressaem as que fornecem a 
maior quantidade de espectro de rádio para os serviços móveis, políticas que 
agilizem e promovam a implementação de infraestrutura, assim como novas 
capacidades que usem as tecnologias para o desenvolvimento tecnológico. 

Evolução do número de linhas móveis no Peru (‘000)1

Linhas 

Penetração

1 Osiptel TÓPICOS DE REGULAMENTAÇÃO
DE TELECOMUNICAÇÕES: PERÚ 

03

2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%



De acordo com a OSIPTEL, haviam 2,9 milhões de linhas fixas no final de 2018. 
Até esta mesma data, serviços de banda larga chegaram a 2,5 milhões de aces-
sos, enquanto assinantes de TV por assinatura chegaram a 2,1 milhões. 
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Índice de Desenvolvimento Humano e penetração móvel (2017)2

2 Fontes: PNUD e UIT.
3 Ministério de Tecnologias, Informações e Comuni-
cações da Colômbia e Órgão Nacional de Televisão.
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A primeira parte do relatório descreve a situação de espectro de rádio alocado 
para serviços móveis. O Peru possui 394,4 MHz de espectro em uso, representan-
do 30,3 por cento da quantidade de recurso de rádio recomendado no documen-
to ITU-RM 2078 referente a 2015, e 20,1 por cento do recomendado para 2020. O 
uso das faixas altas e médias em serviços 5G estão sob análise. 

A segunda parte do relatório foca nas normas atuais regendo o desenvolvimento 
de infraestrutura. Ele descreve as providências existentes sobre o uso de 
bloqueadores de serviços móveis em prisões. Em seguida, descreve os proces-
sos necessários para desenvolver novas tecnologias e redes de infraestrutura. 

Posteriormente, a situação do Serviço Universal (SU) do Peru é detalhada. Aqui 
é explicado o funcionamento do Fundo de Investimento em Telecomunicações 
(FITEL) e seu alcance no âmbito regulatório. Depois, são descritos os sistemas de 
alerta antecipado, feito através do Centro Nacional de Gestão de Avaliação, 
Prevenção e Redução de Riscos e Desastres (CENEPRED). 

A última parte inclui as conclusões do estudo. 



4 Ibid
5 Resolução N° 522-2019-MTC/01.03 disponível em 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-plan-nacional
-de-atribucion-de-frecuencias-pn-resolucion-ministerial-no-522-2019-mtc0
103-1786327-9/ https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales 
/modifican-el-plan-nacional-de-atribucion-de-frecuencias-pn-resolucion-mi
nisterial-no-522-2019-mtc0103-1786327-9/
6   MTC progride na implementação do 5G no Peru. MTC. 
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/45503-mtc-avanza-en-la 
-implementacion-de-la-5g-en-el-peru TÓPICOS DE REGULAMENTAÇÃO
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1. ESPECTRO
DE RÁDIO 

A última licitação de espectro do Peru ocorreu em Maio de 2016, atribuindo 90 
MHz da faixa de 700 MHz entre três operadoras. Em 2019, o governo considera 
licitar outros 90 MHz distribuídos através das bandas AWS-3 e 2,3 GHz (60 MHz da 
primeira e 30 MHz da segunda). Essas porções do espectro não estão em uso.4 

Em dezembro de 2018, o Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC) 
iniciou o processo para reorganizar (refarming) as faixas de 2,3 e 2,5 GHz previa-
mente cedidas para diversos serviços regionalmente fragmentados, principal-
mente a de 2,5 GHz. A aprovação para reorganizar as faixas ocorreu um Junho de 
2019, após algumas propostas de planos (a continuidade das operadoras será 
alterada em certas regiões). O espectro obtido pelo Governo após a reorgani-
zação não está incluso nos planos de licitação de 2019, mas deve ser oferecido 
em licitações públicas.5 Com essa reorganização, o MTC retirou a reserva existen-
te nestas faixas, impedindo seu uso nos diversos serviços originalmente planeja-
dos, alterando direitos de uso e atribuindo novas alocações. Essa retirada é um 
passo necessário para utilizar as faixas em outros serviços (como o móvel).

O MTC realizou uma consulta pública sobre o uso da faixa entre 3,4 e 3,8 GHz 
para desenvolver o 4G e o 5G, embora ainda não esteja definido se será usado 
para serviços móveis ou novas licitações (especialmente na faixa de 3,5 GHz). A 
proposta implica que a faixa seja “reservada” (como foi o caso com as faixas de 
2,3 e 2,5 GHz) para que não seja usada imediatamente e esteja sujeita a um 
processo de reorganização, oferecendo uma maior capacidade em licitações.

Existem outras faixas atualmente “reservadas”: 452,5 - 457,5 MHz y 462,5 - 467,5 
MHz, 806 - 821 MHz, 821 - 824 MHz, 851 - 866 MHz e 866 - 869 MHz, 1.990-2.025 
MHz e 2.180 – 2.200 MHz6.

O Peru possui 554,9 MHz de espectro em uso, representando 42,6 por cento da 
quantidade de recurso de rádio recomendado no documento ITU-RM 2078 refe-
rente a 2015 e 28,3 por cento do recomendado para 2020.
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Em fevereiro de 2018, o Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC) modi-
ficou o Plano Nacional de Atribuição de Frequências (PNAF), reconhecendo a 
falta de atribuição de espectro de radiofrequências para as tecnologias IMT.  
Consequentemente, surgiu a necessidade de identificação e designação de 
novas faixas de frequências para atender a atual e futura demanda crescente 
por serviços de telecomunicações móveis.

O MTC concluiu que as bandas de frequência que podem ser usadas no Peru 
para o desenvolvimento do IMT, por pertencerem à Região 2, são: 

 • 452, 5 -457, 5/ 462, 5 -467, 5 MHz
 • 698-806 MHz; •806 -824 MHz e 851 -869 MHz; 824 -849 / 869 -894 MHz;
  849-851 MHz e 935 -939 MHz; 894 -902 / 939 -960 MHz; 899 -915 MHz /  
  944-960 MHz•1427 -1 518 MHz; 1710 -2692 MHz (incluindo as faixas
  de 2.3 e de 2.5) 
 • 3400—3 600 MHz

Após a identificação das faixas de frequências acima, o país adapta-se aos 
novos acordos internacionais sobre as faixas de frequências do IMT previstas no 
novo Regulamento das Radiocomunicações da UIT (RR-2016). A identificação 
dessas faixas para o IMT não impede seu uso para os demais serviços que foram 
alocados nessas faixas, nem estabelece qualquer prioridade no Plano Nacional 
de Atribuição de Frequências.

O MTC propôs a reorganização da faixa de 2,3 GHz como parte de um conjunto 
de porções de espectro que podem fornecer capacidade para novas licitações. 
De acordo com a autoridade, a banda está alocada a dois comerciantes que 
fornecem serviços fixos sem fio e os autorizam a reterem uma porção do espec-
tro em troca de devolver a capacidade que permita ao governo oferecer até 60 
MHz em todo o país, em caso de um novo leilão. 7

A reorganização da faixa de 2,3 GHz foi aprovada pela Resolução N. 
406-2019-MTC/03, que obteve 30 MHz (não contemplado pelo próximo leilão, 
que irá oferecer outro lote inutilizado de 30 MHz). A reorganização irá atribuir 30 
MHz ao Grupo Entel e à Dolphin para seu uso na província de Yauli.

7 Proposta de reorganização para a faixa de 2,3 GHz: 
Resolução Administrativa 070-2019-MTC/27 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/-
file/289662/R.D._N__070-2019-MTC-27.pdf

1.2. FAIXAS ALTAS E MÉDIAS

 
Tabla 1: Nueva distribución banda 2 300 – 2 400 MHz 
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Após essa canalização, o Governo Peruano terá 60 MHz disponíveis, com 30 MHz 
sendo oferecidos em 2019. A Americatel perderá a alocação de 30 MHz em Lima 
e Callao, enquanto a mesma faixa de 30 MHz será atribuída à Direcnet em certas 
províncias (a Dolphin irá manter a alocação em Yauli). Este caso das províncias 
faz parte de um plano para manter 60 MHz disponíveis em todo o país.

Tabla 2: Nueva distribución banda 2 300-2 400 MHz

Tabla 6: Canalización y esquema de asignación
actual en la banda de frecuencias 2,3 GHz
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Propostas de canalização para a faixa de 2,3 GHz em 2019. Fonte: MTC

 Estado atual da faixa de 2,3 GHz. Fonte: MTC.
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Notas: La asignación de 30 MHz para Dolphin es en la provincia de Yauli, departamento de Junín.
La asignación de 30 MHz para Direcnet es en los departamentos de Lima, Piura, Ica, La Libertad, Arequipa, Lambayeque
y en la Provincia Constitucional del Callao 
Elaboración: DGPRC – DGPPC

LIMA Y CALLAO Bloque A
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DIRECNET
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DIRECNET
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TDD - Banda 3GPP n40
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8 Proposta de reorganização para a faixa de 2,5 GHz: 
Resolução Administrativa 070-2019-MTC/27 consultada em 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/fi-
le/289663/R.D._N__071-2019-MTC-27.pdf
9 Recuperado de https://portal.mtc.gob.pe/comunicacio-
nes/regulacion_internacional/regulacion/proy% 20normati-
vos/2019/informe_N_0330-2019-MTC.pdf
10 Resoluções No. 405-2019-MTC/03 (faixa de 2,5 GHz) e No. 
406-2019-MTC/03 (2,3 GHz)

As licenças da faixa de 2,5 GHz estão atualmente distribuídas entre Entel, Améri-
ca Móvil (incluindo OLO e TVS), Bitel e Cotel. Essa faixa de frequência é distribuí-
da de forma diferente dependendo da região, então o MTC gerou duas propos-
tas de reorganização.8

Em Fevereiro e Abril de 2019, o MTC apresentou propostas para reorganizar a 
faixa de 2,5 GHz. A primeira proposta exige a participação da OLO na execução 
do plano de organização onde o Governo irá recuperar 60 MHz a nível nacional, 
permitindo homologar os blocos por operadora.

O relatório N. 0330-2019-MTC/269 de 18 de Junho de 2019 aprova a reorgani-
zação das faixas de 2,5 e 2,3 GHz, sendo que a empresa OLO aceitou a proposta 
de reorganização em Maio.10  
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Propuestas  de  reorganización  para  la  banda  de  2,5  GHz. 
Fuente: MTC

Tabla 2: Nueva distribución banda 2 500 – 2 690 MHz

Tabla 9: Nueva Distribución banda 2500 - 2690 MHz

Elaboración: DGPRC – DGPPC

Elaboración: DGPRC – DGPPC
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BITEL
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(20 MHz)
ENTEL

COTEL

BITEL
(20 MHz)

ENTEL

COTEL

(25 MHz) (20 MHz) (25 MHz)

TVS
3 MHz

3 MHz
OLO

ENTEL
(20 MHz)

ENTEL
(20 MHz)

TVS
(25 MHz)

TVS
(20 MHz)

OLO
(24 MHz)

(25 MHz) (20 MHz) (25 MHz)
ENTEL
BITEL
COTEL

OLO
(25 MHz)

OLO
(20 MHz)

OLO
(22 MHz)

ENTEL
BITEL
COTEL



11 Resolução N° 522-2019-MTC/01.03 disponível em https://busquedas.elperua-
no.pe/normaslegales/modifican-el-plan-nacional-de-atribucion- de-frecuen-
cias-pn-resolucion-ministerial-no-522-2019-mtc0103-1786327-9/ https://busque-
das.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-plan-nacional-de-atribucion 
-de-frecuencias-pn-resolucion-ministerial-no-522-2019-mtc0103-1786327-9/
12 MTC progride na implementação do 5G no Peru. MTC. https://www.gob.pe/ins-
titucion/mtc/noticias/45503-mtc-avanza-en-la-implementacion-de-la-5g-en-el-peru
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No caso das províncias, a América Móvil irá manter os blocos atribuídos em 
Lima e Callao, totalizando uma alocação nacional de 80 MHz, enquanto a Bitel e 
a Entel terão o mesmo bloco de 40 MHz em áreas diferentes.

Como as faixas de 2,3 e 2,5 GHz serão reorganizadas, o governo Peruano remo-
veu a reserva sobre ambos segmentos11. Isso significa a remoção das restrições 
sobre o uso deste espectro, fazendo com que operadoras possam aproveitar a 
implantação de novas tecnologias e serviços.12 O uso dessa faixa deve ser regida 
pela nova canalização do MTC. A remoção das restrições implica que a banda 
possa ter novas alocações e que o recurso pode ser usado para serviços diferen-
tes daqueles originalmente concebidos.

A eliminação da reserva não garante que licitação de 2019 terá uma maior 
disponibilidade de espectro. Os blocos AWS-3 e 2,3 GHz inclusos nos pedidos de 
licitação estão desocupados. Não há garantias de que o governo Peruano irá 
acrescentar o espectro obtido pela reorganização das faixas de 2,3 e 2,5 GHz. 

Com relação às faixas médias entre 3,4-3,6 GHz, a modificação do PNAF indica 
que elas estão alocadas em uma base primária para a prestação de serviços 
públicos de telecomunicações usando sistemas de acesso sem fio. As faixas de 
frequência estão reservadas; enquanto essa situação durar, o MTC não realizará 
novas alocações nesta faixa.  As concessionárias com atribuições na referida 
faixa poderão continuar operando até o término de suas respectivas licenças, 
ou até que sejam feitas modificações nos processos de alocação, canalização 
e/ou reorganização, de qualquer maneira, as empresas concessionárias devem 
cumprir as provisões que são determinadas pelo MTC.
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Nueva distribución banda 2 500 – 2 690 MHz

Elaboración: DGPRC – DGPPC
Nota: Esquema final del reordenamiento de la bnada 2.5 GHz
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TVS
(30 MHz)
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(20 MHz)

(20 MHz)

OLO
(30 MHz)

BITEL
(20 MHz) (20 MHz) (20 MHz) OLO

(20 MHz)
OLO

(30 MHz)
(20 MHz)

ENTEL
(20 MHz)

BITEL
(20 MHz)

ENTEL
(20 MHz)COTEL



13 MTC opens consultation on assigning 3.5GHz for 5G. Telegeography. https://www.telegeo-
graphy.com/products/commsupdate/articles/2019/07/11/ mtc-opens-consultation-on-assig-
ning-3-5ghz-for-5g/ y Resolución Ministerial N° 523-2019-MTC/01.03 (propuesta de identifica-
ción y canalización del rango 3,4-3,8 GHz de acuerdo a la banda n78) disponible en https://cd-
n.www.gob.pe/uploads/document/file/341072/RM_N__523-2019-MTC_01.03.pdf
14 “MTC publica marco regulatório evitando a monopolização do espectro de rádio”. MTC. 
https://www.gob.pe/institucion/mtc/noticias/25616-mtc-publico-norma-que-evita- 
acaparamiento-de-espectro-radioelectrico
15 Resolução Administrativa No.085-2019 MTC/01.03, consultada em: https://busquedas.elpe-
ruano.pe/download/url/fijan-topes-a-la-asignacion-de-espectro-radioelectrico -por-resolu-
cion-ministerial-n-085-2019-mtc0103-1740617-1
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O MTC publicou uma proposta para alocar a faixa de 3,5 GHz aos serviços IMT (especifica-
mente a faixa entre 3,4-3,8 GHz)13. A P51A do PNAF seria modificada para incorporar outras 
duas (P73A e P73B). A consulta durou 15 dias e, após a resolução de uso da banda, o MTC terá 
seis meses para entregar uma proposta de canalização e uso e mais oito meses para realizar 
estudos de coexistência.

O documento de consulta sugere que as faixas entre 3,4-3,8 GHz sejam reservadas para 
o IMT, de modo que todos os detentores não possam usá-la para fornecer serviços além 
da atribuição original (como o acesso sem fio) e que novas atribuições ou modificações 
dos direitos de uso não sejam provisoriamente aprovadas. O MTC não estabeleceu se a 
faixa de 3,5 GHz será reorganizada como as de 2,3 e 2,5 GHz, ou se há espaço disponível 
que possa ser oferecido rapidamente.

A proposta da faixa 3,5 GHz também estabelece que as operadoras satélite utilizando 
essas faixas devem reportar ao MTC para serem considerados como parte do plano de 
migração, considerando que os serviços satélites não podem operar na faixa entre 
3,4-3,8 GHz de acordo com a proposta.

O documento de consulta também sugere aumentar o limite de faixas médias de 250 a 
280 MHz.

O MTC recentemente publicou novos limites de espectro para faixas baixas (menores que 
1 GHz, limite de 60 MHz) e médias (1 a 6 GHz, limite de 250 MHz)14. Uma única operadora 
pode concentrar um total de 310 MHz por região neste tipo de faixa. Os limites não são 
retroativos e serão imediatamente aplicados em processos que buscam conceder direi-
tos de uso, como licitações, renovações, prorrogações e reorganizações de faixa.

O MTC também aprovou novos limites de espectro para as faixas médias e baixas com a 
Resolução Administrativa 85-2019 MTC/2615 Os limites não são retroativos e serão imediata-
mente aplicados em processos que buscam conceder direitos de uso de faixas.
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Em Maio de 2019, o MTC publicou a nova regulamentação que permite o 
arrendamento de frequências16. A regulamentação prevê certas restrições, 
como a duração dos acordos (limite de 10 anos) e a possibilidade de revisar 
os termos de negociações e renovações. Isso permite impor novas con-
dições de licenciamento, como a implementação de nova infraestrutura, 
cobertura e metas de uso. O MTC propôs regras para o arrendamento de 
faixas por períodos de cinco anos. 

16 Decreto Supremo 15-2019-MTC

Nome  Faixas Capacidade Estado
genérico  (MHz)

1900 MHz 1850 - 1910 MHz / 1930 - 1990 MHz 120 Alocações nacionaiss

1,7/2,1 GHz 1710 - 1780 MHz / 2110 - 2180 MHz 140 Alocações nacionais

2,3 GHz 2300 - 2400 MHz 100 Alocações nacionais

2,5 GHz 2500 - 2692 MHz 192 Alocações nacionais

3,5 GHz 3400 - 3600 MHz 200 Alocações nacionais

3,7 GHz 3600 - 3800 MHz 200 Alocações nacionais

Faixas médias (entre 1 e 6 GHz, limite de 250 MHz)

Limite de espectro para faixas médias. Fonte: MTC.
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17 Ministério de Telecomunicações e Transportes (27 de setembro, 2012) 
Decreto Supremo 12-2012-MTC. Consultado no dia 8 de novembro de 
2016, em http://www.munizlaw.com/normas/2012/Setiem-
bre/27-09-12/D.S.%20N%C2%BA%20012-2012-MTC.pdf 

2. DESENVOLVIMENTO
DE INFRAESTRUTURA

O Decreto Supremo 12/2012 do Ministério de Telecomunicações e Transportes 
(MTC) regulamenta a instalação de bloqueadores em prisões17. Embora o texto 
não menciona as operadoras de telecomunicações, o Artigo 2 determina que: 
“Os equipamentos usados para bloquear ou inibir sinais radioelétricos e a 
serem instalados e operados dentro do perímetro dos estabelecimentos  peni-
tenciários que fazem parte do Sistema Nacional Penitenciário e dos Centros 
Juvenis de Diagnóstico e Reabilitação, não devem afetar o direito de toda e 
qualquer pessoa de usar e prestar serviços de telecomunicação fora desses 
estabelecimentos. O Ministério de Justiça e Direitos Humanos, o Judiciário e/ou 
a entidade responsável pela administração dos centros penitenciários ou 
centros juvenis devem garantir que esse direito não seja vulnerado; incluindo 
garantis técnicas e financeiras e outras medidas nos processos de aquisição, 
contratação de serviços ou outros mecanismos utilizados para instalar equipa-
mentos para bloquear ou inibir sinais radioelétricos, com o intuito de incentivar 
o cumprimento das obrigações estabelecidas por essa norma”. 

A instalação e operação dos bloqueadores é a responsabilidade do “Ministério 
de Justiça e Direitos Humanos, o Poder Judiciário ou a entidade responsável 
pela administração dos Centros Penitenciários ou Centros Juvenis de Diagnósti-
co de Reabilitação, ou a pessoa física ou jurídica autorizada por qualquer dessas 
entidades...” (Artigo 3). Ao mesmo tempo, o Ministério de Transportes e Comuni-
cações é responsável pelas medições ou testes para corroborar que não existe 
interferência com os serviços prestados pelas concessionárias de serviços públi-
cos de telecomunicações e operadoras de serviços privados no exterior dos 
penitenciários. 

2.1. SITUAÇÃO DOS BLOQUEADORES
DE SINAL NA TELEFONIA MÓVEL 



18 Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (23 de septiembre de 2016). 
Resolución Ministerial 750-2016 MTC/01.03. Tomado el 8 noviembre 2016 de 
http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/proyecto-de-protocolo 
-tecnico-que-regula-las-condiciones-de-resolucion-ministe-
rial-no-750-2016-mtc0103-1433142-1/
19 Ministério   dos   Transportes   e   Comunicações,   Lei   29.022:Lei   de   Expansão   da   
Infraestrutura   em Telecomunicações, 2007.
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A resolução ministerial 750/201618 publicou o protocolo estabelecendo os 
procedimentos aplicáveis para a instalação e operação de equipamentos 
que bloqueiam sinais radioelétricos de serviços de telecomunicações em 
estabelecimentos penitenciários. O item 5.3 do projeto determina que “o 
bloqueio das emissões de frequências dentro das bandas de frequências 
das operadoras deve se restringir exclusivamente ao perímetro dos Estabe-
lecimentos Penitenciários e a Zona de Intangibilidade, e não deve haver 
interferência nas frequências ou bandas de frequências das Operadoras 
fora da Zona de Intangibilidade”. 

O Estado já investiu na instalação de bloqueadores de sinais de radiocomuni-
cações em prisões baseado nessas diferentes iniciativas. 

O  Ministério  dos  Transportes  e  Comunicações  (MTC)  é  a  autoridade  competente  
do  Poder Executivo  para  a  criação  de  políticas  e  normas  a  nível  nacional,  e  tem  
o  poder  de  outorgar concessões,   autorizações,   licenças   e   registros   para   a   pres-
tação   de   serviços   públicos   de telecomunicações     através     do     Órgão     de     Fisca-
lização     do     Investimento     Privado     em Telecomunicações (OSIPTEL). 

A expansão da infraestrutura de telecomunicações é regida principalmente pela 
Lei nº 29.02219 e seus  regulamentos.  Esta  peça  legislativa  e  seu  decreto  regu-
lamentar  (atualmente  revogado  por um mais recente) estabeleceram o primei-
ro regime especial e temporário (de quatro anos).Durante  esse  período,  os  
únicos  requisitos  que  os  municípios  podem  exigir  para  autorizar  a instalação  
de estações  de  telecomunicações  foram  aqueles  incluídos  no  referido  regu-
lamento. Esse  processo  envolve  uma  triagem  prévia  e  um  estudo  subse-
quente  por  diferentes  comissões internas para determinar a viabilidade.

Para tanto, a lei concedeu um prazo de trinta dias úteis, com aprovação automá-
tica se não houver resposta dentro deste prazo. 

2.2. ADOÇÃO DIGITAL
E INFRAESTRUTURA
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Posteriormente,  a  Lei  No.  3022820,  ou  Lei  de  Fortalecimento  da  Expansão  da  
Infraestrutura  de Telecomunicações,  altera  principalmente  a  Lei  anterior  
para  a  Ampliação  da  Infraestrutura  de Telecomunicações (Lei nº 29.022), esta-
belecendo que o processo de autorizações municipais seja sempre  automático  
quando  um  arquivo  técnico  completo  for  apresentado.  Recentemente,  foi 
aprovado  e  publicado  no  Diário  Oficial  o  Decreto  Supremo  Nº  
003-2015-MTC21 que  aprova  o Regulamento da Lei nº 29.022, estabelecendo um 
procedimento único de autorização automática para a instalação de antenas e 
estações, incluindo a implantação de infraestrutura correlata.

O regulamento citado estipula o seguinte:

 • Definição  de  Formulário  Único  para  Instalação  de  Infraestrutura  de   
  Telecomunicações (FUIIT), como documento obrigatório para
  solicitação de autorização de instalação..
 • As autorizações  necessárias  para  instalar  a  infraestrutura
  de  telecomunicações  passam por um processo de aprovação automática.
 • Entidades que administram Propriedades Públicas devem fornecer à  
  operadora, ou se for o caso,  o  Fornecedor  da  Infraestrutura  Passiva,   
  oportunidades  para  a  instalação,  operação, manutenção, 
  aprimoramento,  trabalho  de  emergência,  desmontagem  e/ou  retirada   
  da Infraestrutura de Telecomunicações.
 • A Autorização de Instalação está sujeita aos seguintes prazos: 
  - Até 120 dias corridos para a instalação de Estações de Radiocomunicações.
  - Até  180  dias  corridos  para  instalação  de  Infraestrutura  de 
   Telecomunicações, diferente das Estações de Radiocomunicações
 • A  comissão  para  a  eliminação  das  barreiras  burocráticas  do  Instituto   
  Nacional  para  a Defesa  da  Livre  Concorrência  e  Proteção  da
  Propriedade  Intelectual  (INDECOPI)  terá competência  para  impor   
  sanções  contra  entidades  que  não  conformam  com  as  leis relativas a  
  remoção de barreiras burocráticas.

 • As operadoras e provedores de infraestrutura passiva devem regularizar  
  a infraestrutura de telecomunicações instalada antes da data de entrada  
  em vigor da Lei 29.868.

20 Ministério  dos  Transportes  e  Comunicações,  Lei  30.228:Lei  Modifi-
cando  a  Lei  29.022,  Lei  de  Expansão  da Infraestrutura em Telecomuni-
cações, 2014.
21 Ministério dos Transportes e Comunicações, Decreto Supremo nº 
003-2015-MTC:Aprovando o Regulamento da Lei nº 29.022 -Lei de 
Fortalecimento da Expansão da Infraestrutura de Telecomunicações, 
2015.
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23 Em  caso  de  inconsistência  na  documentação  apresentada,  
o  interessado  tem  dois  dias  para  corrigir  e reapresentar os 
documentos. 16

Essas  leis  têm  impacto  sobre  a  Lei  nº  3.083,  publicada  em  22  de  setembro  
de  2013,  que  busca “fortalecer a livre concorrência, impulsionar e expandir o 
mercado de serviços públicos móveis através  da  inserção  das  operadoras  
virtuais  móveis  e  das  operadoras  de  infraestrutura  móvel rural"22. Além do 
regulamento: D.S N°004-2015-MTC.

Considerando   a   Lei   acima,   o   processo   de   instalação   da   infraestrutura   
deve   ser   realizado apresentando ao município a Ficha Única para Instalação 
de Infraestrutura de Telecomunicações (FUIIT) para iniciar o processo de apro-
vação automática.

O formulário deve incluir as informações do solicitante (concessionária, prove-
dor de infraestrutura, entre outros) e a evidência de um plano de trabalho, 
incluindo um contrato de gerenciamento ambiental e outras autorizações.

Ao confirmar que todos os documentos listados acima foram submetidos, o 
município em questão concede o Carimbo de Recebimento, que concede a 
Licença Municipal para iniciar aconstrução de nova infraestrutura.23

Estas autorizações complementares também exigem que a Diretoria de Aeronáu-
tica Civil (DGAC) emita um parecer positivo sobre a aprovação de infraestruturas 
em superfícies de limitação de obstáculos, com prazo de  resposta  de até 60 dias 
úteis.  O Ministério da Cultura também deve emitir  um  Certificado  de Inexistên-
cia de Restos Arqueológicos (CIRA) no local da instalação, em um prazo de 20 dias 
úteis. Se restos arqueológicos forem encontrados, o interessado deve realizar um 
Plano de Monitoramento Arqueológico para obter a devida aprovação.

Quando o interessado deseja iniciar as operações, uma Resolução de Aprovação  
da Ligação Radioelétrica deve ser solicitada da MTC, o que deve ser emitida em 
um prazo de 30 dias.

A implantação de infraestrutura não está sujeita ao pagamento de impostos,  
embora taxas de processamento são cobradas pelos municípios (autorização de  
instalação),  que não são de natureza tributária.



24 Ministério de Transportesy Comunicações, Decreto Supremo N° 
13http://www.palermo.edu/cele/pdf/Regulaciones/PeruLegisla-
cionLeydeTelecomunicaciones(1993).pdf
25 Decreto Supremo Nº 10 de 2007 Aprova o Regulamento da Lei nº 28900, 
Lei que concede o Fundo de Investimento em Telecomunicações, FITEL, o 
estatuto de entidade jurídica de direito público https://www.osiptel.-
gob.pe/repositorioaps/data/1/1/1/PAR /ley-28900-fitel-persona-juridi-
ca/DS010-2007-MTC-Ley-28900-osiptel.pdf
26 Ministério de Transportes y Comunicações, Decreto Supremo N° 
20http://www.fitel.gob.pe/archivos/FI552c3ebb57789.pdf  
27 Ministério de Transportes y Comunicações, Decreto Supremo N° 
20http://www.fitel.gob.pe/archivos/FI552c3ebb57789.pdf  TÓPICOS DE REGULAMENTAÇÃO
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No  Peru,  existe  uma  obrigação de  serviço  universal  desde 1993,  incluída  no  
Fundo  de Investimento  em  Telecomunicações  (FITEL)24, considerado  o  fundo  
de  fornecimento do  acesso  universal,  que  é  definido  como  acesso  a  um  con-
junto  de  serviços  de telecomunicações  essenciais,  capazes  de  transmitir  voz  
e  dados  e  gerenciados  pelo órgão de supervisão de investimentos privados em 
telecomunicações (OSIPTEL).

A  FITEL  visa  promover  o  acesso  e  uso  de  serviços  de  telecomunicações  em  
áreas rurais  e  locais  de  interesse  social  preferencial,  contribuindo  para  o  
desenvolvimento socioeconômico do país. 

Em 2007 é reconhecida como entidade jurídica e é atribuída ao Setor de Trans-
portes e Comunicações, o Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC) 
então atua como sua Secretaria Técnica. 

Os    principais    mecanismos    de    captação    de    recursos    para    operadoras    
de telecomunicações   consideram   a   contribuição   de   1%   das   receitas   fatu-
radas   e recebidas25 deduzidas  dos  encargos  de  interconexão,  do  Imposto  
Geral  de  Vendas  e do  Imposto  de  Promoção  Municipal.  Além  disso,  existe  
ainda  uma  porcentagem  da taxa cobrada pelo Ministério para o uso do espec-
tro radioelétricode serviços públicos de telecomunicações, que em nenhum 
caso pode ser inferior a 20% da captação neste conceito26.

Pode  ainda  haver  outras  fontes  de  receita,  como  recursos  transferidos  pelo  
Tesouro, receitas  financeiras  geradas  pelos  recursos  da  FITEL  e  contribuições,  
alocações, doações ou transferências de qualquer tipo, de pessoas físicas ou jurídi-
cas, nacionais ou estrangeiras27.

No  que  diz  respeito  à  alocação  de  recursos,  a  FITEL  geralmente  implementa  
projetos através  de  associações  públicas  privadas  através  das  quais  subsidia  as  
tarifas oferecidas   pelas   operadoras   de   telecomunicações   nas   áreas   rurais   e   
locais   de interesse  social  preferencial.  Os  recursos  da  FITEL  não  podem  ser  conce-
didos  como um  subsídio  direto  aos  usuários,  no  entanto  eles  podem  ser  usados 
para  financiar programas ou projetos. Esse financiamento pode ser aplicado a:

3. SERVICIO
UNIVERSAL Y 4G 



28 As áreas mencionadas incluem o Valle de los Ríos Apurímac, Ene e 
Mantaro https://www.gob.pe/institucion/mtc/noti-
cias/22443-con-el-uso-de- espacios-en-blanco-de-television-se-llevara-in-
ternet-a-las-zonas-mas-alejadas-del-peru-como-el-vraem
29 “MTC proposes amendment to RDNFO rules”. Telegeography. Consulta-
do em https://www.telegeography.com/products/commsupdate/arti-
cles/2019/07/12/mtc-proposes-amendment-to-rdnfo-rules/
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 1. O    estágio    de    investimento,    operação,    manutenção    e/ou    atividades  
  complementares   necessárias   para   a   operação   de   serviços   públicos   de  
  telecomunicações  e  seu  uso  correto,  que  inclui  ações  de  supervisão  em  
  qualquer  uma  das  etapas  de  um  projeto  de  investimento,  desde  estudos   
  de 32 engenharia,   aquisição   de  equipamentos,  materiais,   obras   civis,    
  transporte, instalação  e  teste  de  instalações,  bem  como  programas  de   
  conscientização, divulgação e/ou treinamento no uso desses serviços.
 2. Infraestrutura  de  transmissão  e/ou  distribuição  para  facilitar 
  a  prestação  de serviços públicos essenciais de telecomunicações.
 3. Estudios hasta por un máximo del diez por ciento (10%)
  del presupuesto anual.
 4. Ações  de  supervisão,  realizadas  diretamente  pela  Secretaria  Técnica   
  ou  por terceiros.

As principais realizações e projetos implementados pela FITEL incluem:

 1. Projeto de Construção da Rede Nacional de Fibra Ótica. 
 2. Projeto     "Instalação     de     banda     larga     para     conectividadeintegral      
  e desenvolvimento  social  da  região  de  Ayacucho":  A  Rede  de 
  Transporte,  de aproximadamente  1.890  km  de  fibra  ótica,  conectará   
  103  capitais  distritais (Pontos  de  Distribuição)  com  a  Rede  Nacional   
  de  Fibra  Ótica  (RDNFO),  que planeja chegar a 11 capitais provinciais
  da Região.
 3. Projeto "Instalação de banda larga para conectividade integral e
  desenvolvimento  social  da  região  de  Apurímac":  A  Rede  de  Transporte,   
  de aproximadamente  1.409  km  de  fibra  ótica,  conectará  73  capitais   
  distritais (Pontos  de  Distribuição)  com  a  Rede  Nacional  de  Fibra  Ótica   
  (RDNFO) que planeja chegar a 7 capitais provinciais da Região.
 4. Projeto  para  o  aumento  da  penetração  de  telefones  públicos
  comunitários  no interior  do  país:  O  projeto  procurou  satisfazer  a  demanda   
  atual  de  telefonia pública  no  interior  do  país,  aumentando  o  acesso  ao   
  serviço  público  de telefones  comunitários  nas  províncias  do  país  e   
  reduzindo  cada  vez  mais  a distância  da  população  rural  para  o  telefone   
  mais próximo. Beneficiou tanto direta quanto indiretamente 1.854.465
  habitantes de 1.616 cidades
 
O MTC também prepara um projeto para usar os “espaços em branco”, ou White 
spaces, possibilitando o acesso à Internet em áreas remotas . Em Julho de 2019, o 
MTC publicou uma consulta pública sobre um projeto visando modificar os termos 
de operação da Rede Dorsal Nacional de Fibra Ótica (RDFNO) para que sua operado-
ra, a Azteca Comunicaciones, possa oferecer serviços ao usuário final. Dentro das 
condições atuais, a operadora pode apenas atuar como distribuidora.29
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4. SISTEMAS DE
ALERTA DE GESTÃO DE RISCOS 

O Centro Nacional de Gestão de Avaliação, Prevenção e Redução de Riscos e 
Desastres (CENEPRED) está encarregado por esta iniciativa, que visa elaborar 
normas técnicas e administrativas, fornecendo assistência técnica especiali-
zada para as entidades públicas e privadas nos processos de avaliação, 
prevenção e redução de risco de desastres. Ele também é responsável pela 
sua reconstrução, a fim de proteger o patrimônio da população e do Governo.

O Sistema de Informação para a Gestão de Riscos e Desastres (SISGRID) é um 
órgão pertencente ao CENEPRED, encarregado de conduzir as SAT no país. 
Através de disposições do Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC), 
a partir de 2018 as operadoras móveis do Peru devem enviar mensagens em 
casos de alerta de emergências ou desastres naturais.

O sistema de alerta de gestão de risco através de redes móveis foi estabelecido 
pelo Decreto N° 051-2010-MTC30, que aprovou o “Marco Regulatório Geral do 
Sistema de Comunicação de Emergências” promulgado pelo MTC. Após entrar 
em vigor, operadoras devem utilizar o serviço de mensagens curtas (SMS) em 
casos de emergência ou desastre natural.

30 EEm Decreto N° 051-2010-MTC. Em  https://www.osiptel.gob.pe/ar-
ticulo/ds051-2010-mtc-comunicaciones-emergencias
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O Peru conta com condições especiais para aproveitar da revolução digital 
global. Considerando o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o mercado encontra-se na 
média de penetração de serviços móveis. 

Essas condições de mercado permitem que autoridades públicas tenham uma 
maior chance de entrar na nova economia digital. Entre os destaques está uma 
forte adoção de serviços de banda larga móvel, chegando a quase 60% do mer-
cado em 2018. O mercado possui grandes oportunidades de crescimento 
econômico e social.

No entanto, é necessário criar políticas que disponibilizem uma maior quanti-
dade de espectro de rádio para a indústria, fazendo com que o Peru possa 
desfrutar deste desenvolvimento. O Peru possui 394,4 MHz de espectro em uso, 
representando 30,3 por cento da quantidade de recurso de rádio recomendado 
no documento ITU-RM 2078 referente a 2015 e 20,1 por cento do recomendado 
para 2020.

Neste contexto, a disponibilidade de espectro de rádio para serviços de banda 
larga móvel se torna um fator muito importante. É necessário realizar estudos 
sobre faixas altas, médias e baixas requeridas pelo 5G para obter um maior 
retorno sobre as tecnologias. Por esse motivo, é necessário estimular a insta-
lação de fibra ótica para serviços backhaul. Esses elementos são providenciais 
para desenvolver a 5G, que não só oferece conectividade entre os usuários, mas 
serviços como a Internet das Coisas. Em outras palavras, eles permitem que 
uma grande quantidade de dispositivos esteja interconectada sem a necessida-
de de intervenção humana.    

Além da fibra ótica e uma maior quantidade de espectro, o desenvolvimento da 
5G requere normas regulatórias que facilitem a implantação de infraestrutura. 
Por isso o Peru passou a Lei N. 30.228, chamada Lei para o Fortalecimento da 
Expansão da Infraestrutura de Telecomunicações, estabelecendo que o processo 
para obter autorizações municipais seja automático. Quando o interessado 
deseja iniciar as operações, uma Resolução de Aprovação da Ligação Radioelétri-
ca deve ser solicitada da MTC, o que deve ser emitida em um prazo de 30 dias.

A instalação de bloqueadores no serviço penitenciário do Peru é estabelecida 
pelo Decreto 12/2012 do Ministério de Telecomunicações e Transportes (MTC).  
O Decreto destaca que o uso destes dispositivos em prisões não deve interferir 
os usuários ao seu redor. 

CONCLUSÕES 
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Desde 1993, existe uma obrigação de serviço universal estabelecida no FITEL, o 
fundo destinado a fornecer acesso universal. O objetivo é promover o acesso e 
uso de serviços de telecomunicações em áreas rurais e locais de interesse social 
preferencial, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do país.

A situação dos Sistemas de Alerta Antecipado do Peru são de responsabilidade 
do Centro Nacional de Gestão de Avaliação, Prevenção e Redução de Riscos e 
Desastres (CENEPRED). O Centro possui controle sobre o Sistema de Informação 
para a gestão de Riscos e Desastres (SIGRID) e seu sistema de alerta através de 
redes móveis.
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EXCLUSÃO DE
RESPONSABILIDADE

O conteúdo deste documento reflete a pesquisa, análise e conclusões da 5G Ame-
ricas e podem não representar as opiniões e/ou pontos de vista individuais parti-
culares das empresas membro do grupo 5G Americas.

A 5G Americas proporciona este documento, assim como toda a informação 
contida nele, para propósitos meramente informativos, a ser usado sob seu 
próprio risco. A 5G Americas não assume responsabilidade por erros ou omissões 
deste documento. O documento atual está sujeito à revisão ou término a qual-
quer momento, sem aviso prévio.

A 5G Americas não oferece qualquer representação ou garantia (expressa ou 
implícita) em relação ao presente documento. Por meio deste, a 5G Americas não 
se responsabiliza por qualquer alteração ou modificação neste documento que 
represente um dano direto, indireto, punitivo, especial, incidental, consequente 
ou exemplar que pode ocorrer em função do uso deste documento ou a infor-
mação nele contido.

© Copyright 2019 5G Americas
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