
Especial  
Novo Conselho Consultivo da TelComp

O novo Conselho Consultivo da TelComp tomou posse hoje, 25/5, com Luiz Henrique

Barbosa da Silva da CENTURYLINK, na presidência e Tomas Fuchs da DATORA, como

vice.  O Conselho reúne 19 executivos de operadoras, de diferentes perfis, o que reflete a

estrutura diversificada e representativa da base de associadas com mais de 70

operadoras de telecomunicações.

A diretoria executiva eleita, além de Luiz Henrique e Tomas Fuchs, contará com Alex

Ingles da BT, Ayrton Capella da CLARO, Carlos Eduardo Sedeh da MEGATELECOM,

Leandro Guerra da INTELIG e Roberto Rio Branco da ASCENTY. 

 

CONSELHO CONSULTIVO 

 

Presidente 

Luiz Henrique Barbosa da Silva - CENTURYLINK

Vice-presidente 

Tomas Fuchs - DATORA

Membros 

Alexandre Martinez - SKY 

Alex Ingles - BT 

André Tostes - SAMM 

Ayrton Capella - CLARO 

Camila Monteiro - TIM 

Carlos E. Sedeh - MEGATELECOM 

Eduardo Lites - BR FIBRA TELECOM. 

José Luiz Pelosini - AMERICA NET 

Leandro Guerra - INTELIG 

Luciano Stutz - NEXTEL 

Marcelo Brum - INTERNEXA 

Márcio Estefan - ALGAR TELECOM 

Rafael Pistono - ANGOLA CABLES 



César Augusto Ribeiro - NEOVIA 

Domingos Alves - VOGEL TELECOM

Roberto Rio Branco - ASCENTY 

Wagner Rapchan - NETELL TELECOM

A TelComp tem o privilégio de contar com conselheiros representantes de empresas com

os mais diferentes perfis e modelos de negócios, incluindo grandes grupos, operadoras

especializadas globais e operadoras com atuação regional, oferecendo ao mercado todas

as modalidades de serviços de telecomunicações. Essa combinação, única no setor,

confere à TelComp expressivo diferencial em termos de representatividade setorial.

Perspectivas

Luiz Henrique Barbosa da Silva, mestre em economia e

economia política é, desde 2012, executivo da CENTURYLINK

no Brasil. 

 

A CENTURYLINK recentemente assumiu o controle da LEVEL

3 que, anteriormente, adquiriu no Brasil a GLOBAL CROSSING

e a IMPSAT, todas pioneiras nas telecomunicações da nova

geração, banda larga, internet e TI, sempre com destaque no

rol das maiores e mais dinâmicas operadoras competitivas

globais e que integram a TelComp desde sua fundação.

Como você encara os desafios à frente do Conselho Consultivo da TelComp? 

Luiz Henrique: Estou entusiasmado com o desafio e ciente da responsabilidade de liderar

uma Associação que cresceu muito nos últimos anos, é reconhecida e ouvida pelos entes

importantes para o setor de telecom, como as Agências Reguladoras, Legislativo,

Executivo, Judiciário, TCU e o CADE, cujas Associadas são hoje o motor da

transformação digital. As telecomunicações constituem a base estrutural onde se constrói

a nova economia digital, que é essencial para o desenvolvimento econômico, melhoria de

eficiência nos processos produtivos, para o consumo sustentável e aumento do bem-estar

social. As operadoras competitivas hoje, no Brasil, desempenham papel fundamental para

a inclusão digital e desenvolvimento setorial. 

  

Onde a TelComp vai reforçar sua atuação? 

LH: Na arena política (Congresso), expondo as dificuldades encontradas para ampliação

de redes e serviços, dado ambiente hostil em termos de impostos, dificuldades para

licenciamento e barreiras de toda sorte. 

  

Quais são os principais temas na pauta da TelComp hoje? 

LH: Na área legislativa e regulatória a pauta inclui a aprovação do PLC 79 no Congresso;

a conclusão do PGMU, do PGMC e a simplificação de normas pela ANATEL. Na área de

infraestrutura, o enorme desafio de acelerar a expansão de redes enfrentando todas as

barreiras que existem, tais como a efetividade da Lei de Antenas e cobranças abusivas

que retardam e oneram investimentos e as dificuldades impostas pelas distribuidoras de

energia elétrica para o compartilhamento de redes. 

  



Como a renovação do Conselho Consultivo reforçará a atuação da TelComp? 

LH: Pretendo promover maior envolvimento dos conselheiros no desenvolvimento dos

principais temas, atuando como sponsors para reforçar o diálogo entre associadas, com

diferentes interesses e prioridades. A interação efetiva entre operadoras de diferentes

perfis é, com certeza, o melhor caminho para formulação das melhores propostas e a

garantia da representatividade e legitimidade da autuação da TelComp.
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Nosso endereço de email é: 

painel@telcomp.org.br 

 

Você está recebendo este email por ter relacionamento com a TelComp . 

 

Quer mudar a maneira como recebe estes emails? 

Você pode atualizar suas preferências ou descadastrados-se desta lista.

http://www.facebook.com/telcomporg
http://www.twitter.com/telcomp
http://www.telcomp.org.br/
https://telcomp.us17.list-manage.com/profile?u=fab8ff9454b2ae79ba1bd3ba6&id=0c329cee68&e=4f94838e3a
https://telcomp.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=fab8ff9454b2ae79ba1bd3ba6&id=0c329cee68&e=4f94838e3a&c=d9d8885329

