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Será Que Vale a pena ter STFC?
Você já ouviu falar em STFC? STFC é uma sigla dentro das telecomunicações que significa Serviço Telefônico
Fixo Comutado. Resumindo, o STFC é uma licença da ANATEL que faz da sua empresa uma operadora de
telefonia; lembre-se que com essa licença você não é permitido vender internet, apenas serviços de telefone.
Sabendo disso, muitos dos meus alunos me perguntam: Allan, vale a pena ter STFC? E é isso que nós iremos
discutir e descobrir no artigo de hoje.

Agora eu lhe pergunto, meu caro leitor, quantas pessoas você conhecem que ainda usam algum tipo de sistema
de telefonia para fazer ligações? Mais importante ainda, quantas pessoas você conhece que possuem um
telefone fixo em casa e o utilizam regularmente? Eu imagino que a maioria dos leitores responderão que ou
nenhuma ou pouquíssimas, isso já é um bom começo para responder se vale a pena ter STFC.

Mas agora vamos supor que você, por algum motivo, ainda assim queira tirar a licença STFC. O grande
problema dessa licença não é nem ela em si, mas sim, algo chamado regulamento de interconexão. O
regulamento de interconexão é um regulamento que foi criado pela ANATEL e que define as relações entre duas
operadoras, sendo elas duas operadoras grandes ou uma operadora grande e uma pequena ou média.

Para explicar melhor, imagine um número de telefone qualquer, vamos imaginar um da TIM. Caso a sua
operadora seja a Oi e você queira ligar para esse número da TIM, as duas operadoras precisam estar em
interconexão, senão a ligação nunca será feita. Agora imagine que você, pequeno provedor de internet, decida
tirar um STFC, além de ter a licença você também terá que fazer a interconexão com todas as grandes
operadoras, caso contrário, ninguém vai conseguir ligar para o seu cliente e seu cliente não vai conseguir ligar
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para ninguém. Se isso por si só já não fosse dificil o suficiente, ainda por cima as operadoras grandes fazem de
tudo para dificultar a vida do pequeno provedor STFC que quer se interconectar com elas. Então, respondendo a
pergunta central do post: em hipótese alguma vale a pena ter STFC!

Você pode assistir ao vídeo que deu origem a este artigo Clicando Neste Link

Você também pode ler este meu outro artigo sobre Provedor De Internet: Quais São Os Tipos de Cliente?
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Trabalha no setor de Telecom a 14 anos.
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