
Faça sua inscrição agora
 
Implantação de novas redes de telecomunicações, estratégias, novas
tecnologias, negócios, regulamentação, cases, estudos exclusivos. Tudo
isso e mais networking profissional de alto nível esperam você no XI
Seminário TelComp 2018.

Destaques da semana

Futurecom: o maior evento de
telecomunicações do Brasil

Em sua 20ª edição, o Futurecom reuniu operadoras de telecomunicações,
empresas de tecnologia e as principais entidades da comunidade de TICs. As
tecnologias emergentes, como 5G, IoT, redes de última geração, novos
serviços e produtos digitais estiveram em destaque nas exposições e em
múltiplas palestras. Como habitual, políticas públicas e regulamentação foram
objeto de debates e entrevistas com autoridades. 
 

Associadas TelComp marcam presença com lançamentos e novidades.  
Confira a seguir alguns dos destaque do evento: 

Aloo Telecom

http://www.telcomp.org.br/seminario2018/


A Aloo Telecom, associada TelComp, anunciou a expansão de suas redes de
banda larga e interconexão no Brasil. Presente em 14 estados brasileiros e
com mais de 3 mil clientes corporativos, a Aloo Telecom implantou soluções da
Infinera Cloud Xpress e DTN-X com objetivo de aumentar a capacidade e
qualidade de serviços.  A demanda por banda larga segue aumentando no
Brasil à medida que mais empresas migram para nuvem e expandem sua
presença pelo País, ressaltou Sérgio Brito, diretor de operações da Aloo
Telecom. Confira press release divulgado no Wall Street Journal.

Altarede Corporate

Com um estande destacado, que atraiu grande público todo o tempo, a
Altarede Corporate, associada TelComp, anunciou novos investimentos em
DWDM para aumentar a capacidade e desempenho de suas redes, que já se
estendem do Rio de Janeiro a São Paulo, oferecendo novas rotas alternativas
para os mercados corporativo, de atacado e provedores.

Datora completa 25 Anos

A Datora aproveitou o Futurecom para comemorar seu 25º aniversário com uma
grande festa. A associada TelComp também lançou a sua marca reformulada, a
Arqia, voltada para o segmento de conexões máquina-a-máquina (M2M) e internet
das coisas (IoT), reforçando a parceria que mantém com a Vodafone, líder global em
comunicações móveis. A Datora esteve presente no Futurecom com um estande
exclusivo, sempre muito concorrido.

http://s3.aloo.com.br/aloo/uploads/2018/10/181016Aloo_WST.pdf


MOB Telecom

O MOB Meeting em São Paulo, organizado pela MOB Telecom, associada
TelComp com sede em Fortaleza e presença em várias capitais, inclusive São
Paulo, reuniu um grupo expressivo de executivos e autoridades, como o
presidente da Anatel, Juarez Quadros, em um grande evento de
confraternização, networking e negócios.

Netell

A Netell Telecom, associada TelComp, anunciou no Futurecom parceria com a
MOB Telecom para oferta de soluções complementares de redes no eixo
Norte-Nordeste-Sudeste. A empresa também marcou presença com seu
estande.

Wirelink

Pela primeira vez presente com estande exclusivo no Futurecom, a equipe da
Wirelink, associada TelComp com sede em Fortaleza, desdobrou-se para
atender diversos clientes e apresentar suas novas redes para as regiões Norte
e Nordeste. A empresa também chega ao Sudeste e, com isso, pode atender
ao mercado corporativo e a milhares de provedores regionais nessas regiões.

UM Telecom

Rui Gomes, CEO da UM Telecom, associada da TelComp, com sede em
Recife, liderou sua equipe atendendo clientes e prospects no estande
exclusivo no Futurecom. Rui Gomes participou do Telco Club, que reuniu
executivos de destaque no setor, com entrevistas elaboradas pela Telesemana
e Teleco. O especial vai ao ar em 31 de outubro. Confira aqui.

Mais competitivas em destaque no Futurecom

A BR Fibra, a BR Digital, a Copel, a Internexa, a Telecall, todas associadas da
TelComp e presenças tradicionais no Futurecom, contaram com estandes
destacados onde receberam grande público em todos os dias do evento.

https://telecomwebinar.com/telco-club-2018/


TelComp coordena o “Fórum Regulação 20 anos: em 2019
sairemos da era de conexão discada?”

O presidente da TelComp, João Mouram moderou, durante o Futurecom, o “Fórum
Regulação 20 anos: em 2019 sairemos da era de conexão discada?”, que contou
com executivos da Claro, Oi, Telefônica/Vivo, TIM, Abrint, da Ericsson e da Huawei,
e consultores da Accenture e KPMG. O debate permeou questões críticas para o
desenvolvimento da regulamentação e negócios no Brasil.  
 
O excesso de regulamentação — muito intrusiva, detalhada e em grande medida
obsoleta — foi a tônica das análises iniciais do painel. No momento em que a
regulamentação precisar abordar as novas questões impostas pelo desenvolvimento
digital, como proteção de dados, segurança, neutralidade de redes e assimetrias
com OTTs, a regulamentação no Brasil ainda está atrelada a temas antigos que
seguem sem solução. 
  
Contratos de concessão, PGMU, regulamentos de qualidade e de atenção ao
cliente, fundos setoriais, entre outros, precisam ser resolvidos com urgência pela
Anatel. Questões concorrenciais como a implantação efetiva do PGMC,
compartilhamento de circuitos e de dutos, também exigem urgência e assertividade
para que gerem resultados práticos. 
 
A chegada de 5G, que já é realidade em outros países, exige uma nova abordagem
para facilitar a implantação de novas redes e possibilitar investimentos em grande
escala que o Brasil demanda. Para tal, a Anatel tem o papel crucial, como
verdadeiro agente de desenvolvimento, de apoiar o setor em todas as questões que
impedem, retardam ou oneram desnecessariamente os investimentos

Kassab anuncia novo conselheiro da Anatel no Futurecom

O nome do secretário de Radiodifusão do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, Moisés Queiroz Moreira, foi encaminhado pelo
presidente Michel Temer para aprovação pelo Senado Federal para o conselho



diretor da Anatel. 
 

Mudanças nos tributos?

O vice-presidente da Anatel, o conselheiro Aníbal Diniz, falou sobre a intenção
da Agência em reduzir em um terço a contribuição para o Fistel, elevar a
contribuição do Fust, sem onerar o setor, e reduzir de R$ 201 para R$ 26 o
valor da habilitação das estações terrenas, durante participação no Futurecom.
Ele defendeu a necessidade de investimento público e adequação do FUST
para implantação de infraestrutura para garantir conectividade para todos. 
 

Cidades digitais com fibra compartilhada

O Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações prepara o
lançamento de um novo edital do programa de cidades digitais, que visa a colocar
infraestrutura de alta capacidade, conectando órgãos públicos com algumas praças
com sinal aberto, desenvolver programas e aplicativos de governo eletrônico e
ações de capacitação e formação da população e técnicos da prefeitura. Assista à
entrevista em vídeo com o diretor do departamento de inclusão digital do MCTIC,
Américo Bernardes.

O Painel TelComp é uma compilação de informações obtidas em diversas fontes consideradas confiáveis
e, sempre que possível, referenciadas no texto. A TelComp não assume responsabilidade pela acurácia

das informações contidas nas matérias publicadas.

https://www.youtube.com/watch?v=cSr6xO4cJj8&feature=youtu.be
http://www.facebook.com/telcomporg
http://www.twitter.com/telcomp
http://www.telcomp.org.br/
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Nosso endereço de e-mail é: 

painel@telcomp.org.br 
 

Você recebe este e-mail por ter relacionamento com a TelComp.


