
 

 

 

A TelComp reuniu no último dia 11 de 

julho de 2017, em Fortaleza, operadoras 

de telecomunicações em um Encontro de 

Negócios para discussão de alternativas 

para acelerar o desenvolvimento do mer-

cado de serviços de banda larga. 
 

Participaram dirigentes de operadoras 

com atuação no Brasil e no exterior, tais 

como Algar, Angola Cables, Ascenty, 

BR Fibra, Datora, Level 3, Internexa, 

G8, Globenet, Oi, TIM e Vogel, e ope-

radoras regionais de grande destaque 

como a Aloo, Wirelink, Mob,Tely, Um 

Telecom, Viacom e USE Telecom, to-

das com presença na região norte e nor-

deste e negócios crescentes no sudeste e 

sul. 
 

Este grupo detém mais de 100 mil quilô-

metros de extensão de redes de fibra óp-

tica e de rádio digital, construídas e ope-

radas sob variados modelos de negócios: 

redes independentes; compartilhadas; 

swaps, acordos de IRU; parcerias com 

operadoras      

 

 

 

de  rodovias,  ferrovias  e  empresas  de 

transmissão de energia; entre outros. O 

atendimento a provedores regionais, que 

hoje levam banda larga a quase todos os 

municípios e pequena localidades no país, 

representa uma importante parcela das 

receitas deste grupo. O mercado corpora-

tivo, governos e o atendimento às gran-

des teles como carrier’s carrier são tam-

bém negócios importantes. 
 

O ‘ecossistema competitivo’ vem se 

consolidando a partir de investimentos em 

Mesa de debates 



 

novas redes, estimulados pela chegada de 

cabos submarinos e pela construção de 

data centers de alto padrão por empresas 

independentes. 

Novas redes de transporte e o aumento 

de oferta de conexões internacionais têm 

corrigido uma desvantagem concorrencial 

histórica que operadoras independentes 

enfrentam quando comparadas a grupos 

integrados: o elevado custo de transporte 

e de conexões internacionais. Com as 

ofertas de players independentes, o dife-

rencial de preços vem sendo reduzido. 

Estes fatores estimulam o crescimento, 

favorecem o surgimento de novos servi-

ços, incrementam o tráfego e permitem 

que as operadoras competitivas tenham 

ofertas atrativas para todos os segmentos 

de mercado – provedores regionais, clien-

tes residenciais, corporativos e governa-

mentais. 

As operadoras competitivas hoje respon-

dem pela maior parte das adições liquidas 

à base de clientes de banda larga fixa 

(56% em 2016 e 85% no 1º tri de 2017, 

segundo a Anatel), cada vez com menor 

dependência de recursos das concessio-

nárias – mesmo sem qualquer incentivo 

regulatório. 

Há ainda muito a ser feito para colocar o 

Brasil num patamar razoável em termos 

de penetração e velocidade de banda 

larga, sendo necessário perseverar na 

busca de alternativas para melhorar as 

condições de investimento. Hoje, os gas-

tos com custos burocráticos são excessi-

vos e há muito a se avançar na combina-

ção de esforços em busca de escala e pro-

dutividade. ‘Competir cooperando’ é 

objetivo comum a todos.  

Confira alguns temas destacados no En-

contro: 

 Direito de passagem e uso de pos-

tes: Apesar da Lei (Federal) das Antenas 

que veda a cobrança de direito de passa-

gem  e da Resolução conjunta Aneel e 

Anatel sobre uso de postes, os conflitos 

permanecem e as operadoras continuam  

 

Divino S. Souza com o Conselheiro da 
Anatel Aníbal Diniz e participantes 
 



 

a ser achacadas com cobranças abusivas 

para colocação de novas redes. 

 TPU: apesar do histórico de decisões 

judiciais contrárias a tais cobranças, mui-

tas prefeituras não desistem e insistem 

com cobranças indevidas provocando cus-

tosas chicanas jurídicas. A atuação insti-

tucional da Anatel e do MCTIC junto a es-

sas instâncias seria um importante incen-

tivo ao investimento. 

 Coordenação de investimentos: As 

decisões de investimentos devem ser pre-

cedidas de cuidadosa avaliação de opor-

tunidades para compartilhamento e con-

tratação de capacidade entre opera- doras 

competitivas. Os custos crescentes e as 

receitas marginais pressionadas, exi-gem 

disciplina no planejamento e serão um 

foco permanente de discussão entre as 

empresas. Vários participantes estão de-

senvolvendo novos modelos de negócios, 

que incluem acordos de compartilha-

mento, aluguel de meios, trocas de capa-

cidade e atendimento conjunto a cliente, 

com revenue sharing. 

 Regulamentação: O modelo de regula- 

mentação da Anatel, ancorado no PGMC, 

muito pouco trouxe em termos de estí-

mulo à competição, pois seus principais 

elementos como o unbundling e o EILD 

não se mostraram viáveis. A Anatel pro-

põe agora regular a oferta de circuitos de 

alta capacidade em regiões com menos 

competição. Em tese, a alternativa seria 

útil, a depender de condições de contrata-

ção, inclusive preços. O compartilhamento 

de dutos, já previsto na regulamentação 

atual, mas que nunca se tornou efetivo, 

continua distante. Segundo o modelo da 

Anatel, isto não seria necessário nas áreas 

mais densas, pois existe competição. Este 

ponto merece uma reavaliação já que a 

proliferação de redes redundantes cria 

problemas de toda sorte nas maiores ci-

dades e não contribui para o uso eficiente 

de ativos e de recursos investidos.  

Investimentos das concessionárias 

decorrentes de trocas de obrigações 

e de multas: A Anatel e o Governo pare-

cem dispostos a promover subsídios a in-

vestimentos das concessionárias em re-

des de transporte em áreas a serem defi-

nidas. O tema requer atenta avaliação 

concorrencial, para (1) assegurar o com-

partilhamento efetivo, fora das regras do 

PGMC; e (2) evitar superposição onde já 

existem redes competitivas. Qualquer de-

cisão sobre o assunto deve ser precedida 

de divulgação e consulta pública para que 

os afetados possam se manifestar, evi-

tando o agravamento dos desequilíbrios 

concorrenciais atuais. 

 

 

O Encontro contou com a participação 

do Conselheiro Anibal  Diniz e do Supe-

rintendente Executivo da Anatel Car-

los Baigorri. Recebemos também a vi-

sita do Prefeito de Fortaleza, Ro-

berto Cláudio e do Secretário de De-

senvolvimento Mosiah Torgan. 
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