
É amanhã, terça-feira! 
 
O XI Seminário TelComp 2018 começa às 10 horas no moderno espaço
do TRIO Pérgula, na Av. Luis Carlos Berrini, 105, em São Paulo.
Programe sua agenda para chegar com antecedência, não só para
participar das palestras e painéis, mas também para atualizar o seu
networking com profissionais de destaque no mercado. 
  
Preparamos, com muito cuidado, um programa abrangente sobre os
desafios para construir novas redes de telecomunicações no Brasil, um
tema absolutamente estratégico nos planos de negócios de todas as
associadas da TelComp. O futuro da tecnologia, as tendências de
mercado, as estratégias de negócios, os casos de sucesso, o uso de
postes e regulamentação, serão temas discutidos por experts que trarão
informações valiosas para você e sua empresa. Confira a programação
no site. Até lá! 

Destaques da semana

http://www.telcomp.org.br/seminario2018/
http://www.telcomp.org.br/seminario2018/wp-content/uploads/2012/08/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-XI-Semin%C3%A1rio-TelComp-2018_FINAL.pdf


PLC 79 avança no Senado  

Em movimento que surpreendeu até os mais céticos, o PLC 79/2016 foi
aprovado pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática (CCT) do Senado e agora segue para o Plenário. Os principais
impactos devem ser:

Redução de gastos operacionais das concessionárias do STFC, com o
fim obrigações, em valor estimando superior a R$ 1 bilhão/ano;
Renovação automática de licenças e mercado secundário para uso de
espectro, com pagamentos de outorgas em forma de compromisso de
investimentos;
Definição sobre bens reversíveis, facilitando a alienação daqueles que
não são mais utilizados na prestação de serviços objeto de concessão. 

O valor econômico das trocas de obrigações deverá resultar em compromisso
de investimento em redes de alta velocidade em áreas sem competição. Em
resumo, o PLC 79 remove obrigações onerosas, diminui incertezas e pode
facilitar operações de fusões e aquisições. 
  
Um ponto crítico é como serão definidos os investimentos oriundos das trocas
de obrigações. Esses investimentos devem ser concorrencialmente neutros e
não podem ser fonte de vantagem competitiva para as concessionárias, em
detrimento de operadoras competitivas que investiram seus próprios recursos,
sem qualquer incentivo, inclusive em áreas consideradas inviáveis
economicamente pelos grandes grupos. 
  
O PLC 79/2016 também altera a Lei do Fundo de Universalização das



Telecomunicações (FUST). Ele segue em regime de urgência no Plenário. 
 
Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

Prioridades do governo Bolsonaro

O novo governo parece apoiar Projeto de Lei 6.621/2016, que, no Senado,
tramitou e foi aprovado como PLS 52/2013, e ficou conhecido como Lei das
Agências. As indicações para as agências reguladoras, a partir de janeiro,
devem seguir as regras previstas no projeto de lei. A informação do TeleTime
cita como fonte Paulo Coutinho, professor da faculdade de economia da
Universidade de Brasília e responsável, até a eleição, pela coordenação do
programa de governo na parte de infraestrutura. 
  
Coutinho destacou também o aumento da participação das operadoras
competitivas no mercado, a universalização da banda larga com velocidade
mínima de 10 Mbps e o futuro do 5G.   
  
E Comunicações? — Ao que parece, a pasta das Comunicações continuará
no MCTIC, agora sob liderança do ministro indicado Marcos Pontes, e não
deve ser transferida para a pasta de infraestrutura como cogitado.

Leonardo Euler de Morais toma posse na Anatel

O conselheiro Leonardo Euler de Morais tomou posse na última quinta-feira
(8/11) no cargo de presidente do Conselho Diretor da Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel). Ele tem mandato até 4 de novembro de 2021.



Competição nas telecomunicações

João Moura, presidente da TelComp, falou sobre o aumento da competição no
mercado brasileiro de telecomunicações, em entrevista a Renato Cruz, editor do
inova.jor.

IoT: alguma chance de desoneração?

Na Câmara, o debate sobre a tributação dos novos serviços de internet das
coisas (IoT) deixou clara a inviabilidade da cobrança de taxas como o FISTEL,
Condecine e CFRP (fomento à radiodifusão). Tais cobranças poderão
inviabilizar o desenvolvimento dos negócios de IoT no Brasil. 
 
A carga tributária nas telecomunicações brasileiras é uma das maiores do
mundo e segue o modelo obsoleto e incompatível com a economia digital. 

Associadas da TelComp

TIM expande FTTH

No terceiro trimestre de 2018, a TIM reportou crescimento sólido no segmento
de banda larga fixa, chegando com FTTH a nove cidades. A banda larga fixa
continua a ser o segmento mais dinâmico das telecomunicações brasileiras e

https://youtu.be/NdcSpv72Lq4


as operadoras competitivas captaram 87,5% das adições líquidas em 2018 até
setembro.

Vogel vai iluminar fibra da RNP no RS

A Vogel Telecom e a Rede Nacional de Pesquisa (RNP) assinaram um termo
de cooperação técnica para ampliação da capacidade e disponibilidade de
rede entre os municípios de Porto Alegre e Bagé, no Rio Grande do Sul. Pelo
acordo, a RNP fará a cessão de um par de fibra em cabo OPGW na rota, que
será iluminada pela Vogel com equipamentos DWDM, cedendo parcialmente o
espectro óptico à instituição. A instalação dos sistemas deve ser iniciada em
janeiro, com previsão de conclusão em até 90 dias. 
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