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E-Book como tirar a licença da Anatel e fazer o pós-outorga
Como tirar a licença da Anatel muitos fãs da minha audiência não possuem a outorga SCM ou Dispensa de
autorização da Anatel e mesmo assim mantem seus provedores de internet em operação.
https://youtu.be/LlfDQu3IXWo
Sim é muito simples tirar a Dispensa de Autorização da Anatel ou Licença SCM porém a sua empresa precisa
cumprir alguns pré-requisitos. Por isso antes disso recomendamos que você prepare a sua empresa com a ajuda
desse e-book.

E-Book sobre a licença da Anatel
Nesse e-book você aprenderá todos aspectos relacionados a obter a licença SCM da Anatel ou dispensa de
autorização. E também todos os procedimentos necessários para a abertura da empresa, realizar o pós-outorga,
pagar impostos de forma correta.
É fundamental aos provedores já existentes reverem principalmente o módulo de pagamento de impostos, onde
99% dos erros acontecem nos provedores de internet.
Leia um artigo mais detalhado de como montar um provedor de internet legalizado ? clique aqui, Nesse artigo eu
exponho a importância de ser ter um provedor de internet devidamente registrado na Anatel.
Em nosso curso milionários da Telecom eu ensino o próprio dono do provedor a tirar a sua permissão da Anatel
ou outorga SCM ou dispensa de autorização da Anatel ele mesmo e fazer a sua pós outorga.

Tópicos do E-Book
Os seguintes assuntos são abordados nesse e-book com 177 páginas.
1. Preparando a empresa
2. Associando-se no CREA/CFT
3. Licença SCM x Dispensa de Autorização
4. O que esperar de uma consultoria regulatória
5. Acesso ao sistema MOSAICO
6. Obtendo o credenciamento – Dispensa de autorização
7. Obtendo a Outorga a SCM através do sistema Mosaico
8. Obrigações mensais com a Anatel
9. Cadastro dos POPs
10. Pagando Impostos
11. Receita Omitida – Um problema gigantesco
12. Balanço Contábil
13. Material complementar
14. Conclusão

Curso Milionários da Telecom
Porém como o curso não mantém vagas abertas sempre disponíveis uma forma que encontramos de viabilizar
para que você tire a sua outorga SCM ou Dispensa de autorização de forma imediata é através deste e-book.

Licença da Anatel
Existem 34.000 provedores de internet, olha aqui no site da Anatel
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Não corra o risco de ser preso
Fizemos isso para você não correr risco de ser preso por trabalhar como provedor de internet sem
autorização da Anatel.

Transtornos
Não faça isso você corre o risco de ser preso, ter sua operação lacrada e passar por grandes transtornos por
não ter a licença da anatel. Imagina ter que enfrentar um processo criminal por estar vendendo internet sem a
devida autorização da Anatel.

Suporte técnico
Fornecemos total suporte técnico via e-mail ou whatsapp para que você tire a sua licença SCM ou Dispensa da
Anatel e faça seu pós-outorga você mesmo. Sim é possível você mesmo fazer isso.

Allan Caldas é Digital Influencer a 10 anos, programador, Profissional de TI, Eletrônica e Eletrotécnica.
Proprietário de provedor de provedor internet grande numa empresa especializada em links dedicados
corporativos e telefonia.
Trabalha no setor de Telecom a 14 anos.
Autor do treinamento Milionários da Telecom (Curso que ensina a montar um provedor de Internet do Zero).
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