
Destaques da semana

Miopia municipal

Há anos, tramita na Câmara de Vereadores de São Paulo projeto de
atualização da lei municipal que dispõe sobre instalação de antenas para
comunicações móveis. A lei atual inviabiliza a boa prestação de serviços, pois
tem restrições que não se justificam. Conforme matéria da Folha de São Paulo
de 14 de novembro, o impasse atual é em torno do valor a ser pago para
concessão de cada licença.  
 
A prefeitura de São Paulo, como a de outras cidades do País, continua a
enxergar telecomunicações como fonte oportunista de receitas e quer impor
taxas que não guardam relação com o custo do serviço administrativo
correspondente, que é o que determina a lei. 
 
Cobrar valores abusivos, muito maiores que os custos administrativos, como
forma de auferir receitas extras não é legal e compromete serviços essenciais
para a população. 
 
Esse impasse antigo impede investimentos de centenas de milhões de reais
em novas redes e prejudica serviços, principalmente nas áreas mais carentes. 
 
A miopia da Câmara impõe perdas a todos. E não há arrecadação, nem
investimentos, nem serviços digitais de qualidade.

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/mercadoaberto/2018/11/impasse-sobre-valor-de-outorga-paralisa-lei-de-antenas-na-camara-de-sp.shtml


Seminário TelComp 2018 debate infraestrutura e competição

Com recorde de público em sua 11ª edição, o Seminário TelComp 2018 reuniu
especialistas de várias áreas para discutir os desafios para implantação da
infraestrutura de redes de telecomunicações, algo que é essencial para a
econômica digital. Confira aqui a repercussão inicial do que foi abordado. Em
breve, publicaremos matéria especial sobre tudo que foi discutido.

Novo PGMC

A Anatel aprovou, em 14 de novembro, os preços, agora base em custos, que
deverão balizar as ofertas de atacado das operadoras com PMS no mercado
de atacado para aluguel de dutos. Os valores publicados pela Anatel corrigem
as distorções da versão inicial do PGMC, que afastaram qualquer interesse na
contratação por operadoras competitivas.  A TelComp segue participando do
grupo de implantação do novo mercado de atacado, com boas expectativas
para seu funcionamento.   

Dutos

PMS Atual Proposta

Algar R$ 60.000 R$ 176,27

Telefônica R$ 57.630 R$ 154,84

Claro R$ 9.000 R$ 254,48

Oi R$ 3.340 R$ 120,75

http://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&sid=171


 
Os preços de outros insumos de atacado também foram atualizados pela
Anatel. 

Anatel 21 anos: uma longa jornada e muitos desafios pela
frente

Regulamentação para implantação do PLC 79, se aprovado; implantação da
nova versão do PGMC, tornando efetivo o mercado de compartilhando de
dutos e o mercado de circuitos de alta velocidade; regulamentação para o uso
de postes; nova abordagem para fiscalização e desoneração regulatória como
um todo; espectro para 5G; anuências para fusões, aquisições e
reestruturações; novo presidente e novo conselheiro no Conselho Diretor:
esses e outros temas compõem uma agenda importante para a Anatel em
2019. Com certeza sua estrutura, sua experiência e sua qualificação técnica
proporcionam a confiança que o mercado precisa no regulador! 
 
Parabéns, Anatel e seu quadro técnico!

Agências reguladoras 

O PLS 52/2013, que trata da organização, gestão e controle das agências
reguladoras, em longa tramitação, foi aprovado em comissão no Senado
Federal. Agora, a pauta segue para a Câmara. Não está clara a visão do novo
governo sobre o papel das agências reguladoras. Isso é importante, pois terá
impacto nas decisões de investimentos, principalmente em infraestrutura, área
para a qual o governo quer atrair investimentos e promover privatizações.

http://www.anatel.gov.br/institucional/ultimas-noticiass/2127


Fazenda admite que FUST virou tributo e há pouca
chance de mudar

As telecomunicações são o insumo fundamental para vários setores da economia e,
por isso, o ministério da Fazenda se coloca favorável à aprovação do PLC 79, que

altera a Lei Geral do setor. "As operadoras precisam ter capacidade de investimento
e a mudança do arcabouço regulatório é absolutamente necessário. A legislação

atual está defasada", observou Ângelo Duarte, subsecretário da Secretaria de
Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência do Ministério da Fazenda.
Ao participar do XI Seminário TelComp 2018, realizado na última terça-feira, 13/11,
Duarte admitiu que o FUST virou um tributo e que, hoje, na situação da economia,

não há como o Tesouro abrir mão dessa arrecadação.

Consulta pública

O regulamento de condições de uso da faixa de 3,5 GHz ficará em consulta
pública até a primeira semana de dezembro. O objetivo é assegurar o uso
adequado do espectro de radiofrequências para a exploração dos serviços de
telecomunicações, incluindo o 5G na faixa de 3,5 GHz, mantendo o necessário
alinhamento com as atribuições e destinações internacionais. Saiba mais aqui.

LAWC Buenos Aires

https://youtu.be/QVFcVUTfzCg
https://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes/TextoConsulta.asp?CodProcesso=C2176&Tipo=1&Opcao=andamento


No último LAWC 2018, realizado em Buenos Aires nos dias 13 e 14 de
novembro, a Ufinet informou que está consolidando e expandindo suas redes
metropolitanas de telecomunicações no Cone Sul. 
 
A Ufinet se posiciona como operadora neutra de telecomunicações, atendendo
exclusivamente ao mercado de atacado como carriers of carriers, e atua em 17
países na América Latina. A ENEL da Itália, que no Brasil controla a
Eletropaulo, adquiriu 21% da Ufinet em outubro de 2018. O Brasil estaria no
radar da Ufinet?

Associadas da TelComp

ALTAREDE expande anéis óticos

Até o fim de novembro, a ALTAREDE vai ativar Anel óptico chegando aos
principais datacenters da grande São Paulo. O projeto contempla quase 150
quilômetros de extensão, utilizando fibras ópticas monomodo padrão G.652 e
iluminado inicialmente em 40Gbps. A presença massiva tem como objetivo
garantir conectividade com todas as operadoras nacionais e internacionais,
bem como fomentar novas parcerias e negócios com provedores de acesso à
internet. 
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