
Inscreva-se no XI Seminário TelComp 2018 
 
O futuro da tecnologia; tendências de mercado; estratégias de negócios;
casos de sucesso; uso de postes; regulamentação e networking
profissional de alto nível: assim será o XI Seminário TelComp 2018, o
ponto de encontro de quem lidera a construção da infraestrutura da
economia digital. Não deixe de participar. Confira detalhes e faça sua
inscrição agora. Clique aqui. 

Destaques da semana

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


Leonardo Euler: presidente da Anatel até 2021

Nomeado por decreto presidencial, Leonardo Euler, conselheiro da Anatel há
dois anos, será o presidente da Anatel até 2021. Funcionário de carreira tem
tido atuação destacada em vários temas importantes como o processo de
recuperação judicial do Oi e a avaliação da fusão AT&T (Sky) e Time Warner.
Euler vai liderar a regulamentação da transição do modelo de concessão para
autorização, assim que o PLC 79/2010 for aprovado.

Quadros se despede da Anatel com críticas

Ao deixar a presidência da Agência Nacional de Telecomunicações,
Juarez Quadros afirmou, em entrevista ao CDTV, que o setor poderia ter
um avanço mais acentuado no regulatório e no legal, mas que, por falta

http://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=49348&sid=8


de visão estratégica no País, isto acaba não acontecendo. “Na hora em
que as autoridades estão comprometidas com problemas que não são da
rotina de governo, mas com problemas pessoais, às vezes até com
problemas de ordem jurídica, claro que vão tratar dos interesses
pessoais. E isso prejudica o setor”, disse. 
  
Para ele, é necessário ter uma agência forte e que se antecipe às
demandas do setor. “Faltam políticas públicas; não é dada a devida
atenção [ao setor], seja pelo Poder Executivo, seja pelo Poder
Legislativo”, afirmou, complementando que sem articulação não adianta e
que é preciso negociar. “Tem o plano de conectividade, o plano de IoT.
Tem o PGMU. E o PGMU vai ser outro pecado misturar. É a tentativa de
fazer algo, mas vai dar problema. Falta coordenação, entender melhor a
coisa”, disse na entrevista em vídeo. Assista aqui. 

Aumento de limites facilita concentração no mercado móvel

Foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Diretor da Anatel o Projeto
Estratégico de Reavaliação do Modelo de Gestão do Espectro, objeto da
Consulta Pública nº 6/2018. A Anatel manteve o texto da Consulta Pública, que
facilita a concentração de mercado possibilitando que uma só operadora
detenha até 40% nas faixas de radiofrequências abaixo de 1 GHz e de entre
1 GHz a 3 GHz. Saiba mais aqui.

Prestadoras de Pequeno Porte 

Foi aprovada, na mesma reunião do Conselho Diretor, a proposta de
uniformização da definição de Prestadora de Pequeno Porte, as PPPs, nos
termos da Resolução 694/2018, que aprovou o novo PGMC. Dessa forma, os
critérios para classificação de PPP, criados no PGMC, serão aplicáveis a todos
os serviços e regulamentos, com adequação imediata de todos os
regulamentos, ou seja, revogação expressa do conceito antigo de PPP. 
  
Conforme apontado no último Painel TelComp, em 30/10, essa era uma
medida aguardada há algum tempo e que vai evitar desperdícios de recursos
para cumprimento de obrigações por operadoras que passam a ser
beneficiadas com as novas regras do PGMC. Com isso, busca-se que os
pequenos prestadores possam ampliar sua atuação incrementando a
competição

http://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=49348&sid=8
http://www.telcomp.org.br/home/anatel-aprova-nova-estrategia-de-gestao-do-espectro-e-conceito-de-prestadora-de-pequeno-porte/
http://www.telcomp.org.br/home/painel-telcomp-edicao-33/


Como incentivar investimentos em telecomunicações

Este foi o tema do debate promovido pelo inova.jor e que reuniu Hugo Baeta, diretor
regional de operações da Cisco; Rubens Milito, especialista de novos negócios da
Huawei; e João Moura, presidente da TelComp.

Competitivas seguem crescimento

Os números de setembro de 2018 confirmam o crescimento das operadoras
competitivas no segmento de banda larga fixa. O market share chega a 23%
sendo que, nos últimos 12 meses, responderam por 86% das adições líquidas.
(fontes: Anatel, Goldman Sachs)

Tendências que se confirmam

O presidente da TelComp, João Moura, junto com Rui Gomes, CEO da Um
Telecom, falaram para o Telco Club, durante o Futurecom 2018, sobre o
crescimento das operadoras competitivas no Brasil. No bate-papo, eles
abordaram como as pequenas operadoras do Brasil experimentaram um forte
avanço nos últimos quatro anos, devido, em parte, ao possível desinteresse no
atendimento de certos setores, por parte das grandes operadoras, no interior
do mercado brasileiro. Confira a entrevista  aqui.

Associadas da TelComp

https://youtu.be/uTqC4at_MNo
https://telecomwebinar.com/2018/10/31/o-crescimento-das-operadoras-competitivas-no-brasil-foi-causado-pelo-desinteresse-dos-grandes-jogadores/


Marcos Malfatti, da CenturyLink: ambiente político-econômico
inibe crescimento

As mudanças pelas quais o mercado de telecomunicações vem passando têm
contribuído para a aceleração da criação de um ambiente cada vez mais
digital, tanto do ponto de vista do consumidor final quanto das corporações que
passam pela transformação digital. Em entrevista exclusiva para TelComp, o
presidente da multinacional, explica como a companhia vem trabalhando no
Brasil e aponta as principais tendências tecnologias. 
 
Para ele, o principal fator inibidor de negócios é o ambiente político-econômico.
“O baixo crescimento da economia, um histórico recente de subsídios e
desonerações para diferentes setores da economia e as visíveis dificuldades
para aprovar reformas necessárias para ajustar as contas públicas colocam as
grandes decisões de negócios em compasso de espera”, afirmou. Confira a
íntegra da entrevista.
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