
XI Seminário TelComp 2018 – 13 de novembro
de 2018: Você já fez sua inscrição?

 
Investimentos serão a tônica do XI Seminário TelComp 2018. Em um só
dia, você conhecerá as ideias de 25 especialistas, incluindo autoridades,
CEOs, consultores internacionais, executivos e banqueiros de destaque,
discutindo os desafios e as oportunidades para investimentos em redes
de telecomunicações no Brasil. É uma ótima oportunidade para trocar
ideias com um grupo profissional diferenciado, em um ambiente especial
para networking e negócios. Confira detalhes e faça sua inscrição agora.
Clique aqui. 

Destaques da semana

Anatel

Limites de espectro

O Conselho Diretor da Anatel analisará, na próxima quinta-feira 1/11, em
sua na 861ª reunião, a alteração dos limites de espectro das prestadoras de
serviço móvel pessoal SMP). A flexibilização esperada abre caminho para
consolidações no setor. O vice-presidente da Anatel, Aníbal Diniz, é o relator
da matéria

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


PPP

Ainda, nessa mesma reunião do Conselho Diretor, e também sob a relatoria do
Conselheiro Aníbal Diniz, a Agência apreciará 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. Essa é 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.

Legislação obsoleta de telecom faz Brasil perder dinheiro

“Nós temos hoje, ainda, um resquício de uma regulamentação antiga e obsoleta que
trava e retrai investimentos”, afirmou João Moura, presidente da Associação
Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas
(TelComp), ao fazer um balanço do painel que moderou, no Futurecom 2018, sobre
os 20 anos da regulamentação das telecomunicações no Brasil. 
  
“Estamos entrando em uma nova fase da economia digital, com 5G, IoT, que vão
demandar outro contexto de regulamentação e não conseguimos ainda nos ver
livres da herança de 20 anos. A palavra-chave é velocidade, porque tempo é
dinheiro”, apontou. Na entrevista, Moura também avaliou a participação das
operadoras competitivas no Futurecom.

México discute novo sistema para facilitar e reduzir 
custos de implantação de redes

https://youtu.be/V8tG3E4Hd-4


O regulador mexicano IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) abre
consulta pública acerca do sistema de informação sobre redes de
telecomunicações e infraestrutura passiva, a ser criado com o objetivo de
facilitar o planejamento de investimentos em novas redes e acelerar
negociações de compartilhamento entre operadoras. É uma iniciativa em linha
com o proposto pela Anatel no PERT e no PGMC, uma vez que ambos
também poderão contribuir para acelerar projetos.

Associadas da TelComp

Ascenty: o maior datacenter da América Latina

A Ascenty anunciou a construção do maior datacenter da América Latina em
Vinhedo, São Paulo. É o seu décimo quarto datacenter, a primeira fase conta
com aporte de R$ 500 milhões e será concluída até o último trimestre de 2019.

Angola Cables quer transformar rota para Luanda em hub

Já em operação desde o início do mês, o Sistema do Cabo do Atlântico Sul
(SACS, na sigla em inglês) faz parte da estratégia da Angola Cables,
associada TelComp, para se tornar um hub para o Hemisfério Sul. A ideia é
combinar o sistema Monet  e o sistema do Cabo da África Ocidental (WACS)
para oferecer rotas não só para o país africano, mas também para os Estados
Unidos e Europa. A companhia espera mudar “drasticamente” as opções
globais de tráfego, melhorando a eficiência de redes que atendem à região.

Centurylink vence licitação

A Centurylink, associada TelComp, venceu a licitação para conectar 140
escolas rurais na Argentina, como parte do projeto Conectividad Cordoba,
desenvolvido e gerido pelo governo da Província de Córdoba. O objetivo do
projeto é melhorar a conectividade em escolas e estabelecimentos públicos e
utilizará redes móveis 3G e 4G, fibra óptica e recursos satelitais.

INTERNEXA tem nova rede no Perú

Com investimentos de US$ 2 milhões, a Internexa, associada TelComp, levará
fibra óptica de Lima a La Oroya no Peru. O projeto é parte de um programa de
expansão e conta com investimentos de US$ 8 milhões. Ao final de 2018, a
empresa terá mais de 5.000 km de redes no país.



Facebook contrata a rede de fibra regional da Telecall

O Facebook firmou parceria com a Telecall, associada da TelComp, para
conexão com sua rede de fibra óptica terrestre na região do Rio de Janeiro
onde a Telecall possui extenso backbone de fibra óptica.

Evandro Varonil é eleito para LACNIC

As associadas da TelComp contam agora com um ponto de contato direto na
diretoria da LACNIC. Evandro Varonil, da FASTERNET, associada TelComp, foi
eleito com 2.835 votos como membro da diretoria da organização não-
governamental internacional LACNIC, que faz o registro de endereçamento da
Internet para a América Latina e o Caribe. Confira.
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