
Destaques da semana

5G em debates no 6th Global Event Brazil 2018 
 
Importante encontro para debater o futuro de 5G, o 6th Global 5G Event Brazil
2018 reuniu cerca de 150 profissionais, sendo 65 estrangeiros, no Rio de
Janeiro. Representantes do Japão, Coréia do Sul, China, Estados Unidos,
Europa e América Latina apresentaram planos de desenvolvimento para a
implantação de 5G e abordaram questões tecnológicas, regulatórias e políticas
públicas. A implantação da nova tecnologia é complexa e exige alto grau de
coordenação. 
  
Nos EUA, por exemplo, quatro agências de Estado estão trabalhando junto
com a FCC para resolver questões de forma integrada, que passam por temas
como ocupação de postes por redes de fibras ópticas, colocação de antenas,
tecnologias, espectro, neutralidade de redes e competição. Os projetos
voltados para prestação de serviços fora dos grandes centros são os mais
desafiadores e combinam soluções com recursos satelitais, comunicação
wireless fixa e móvel, além de muita fibra óptica. 
  
Vários países, com implementações avançadas, já iniciaram testes para entrar
em fase comercial. A preocupação com compartilhamentos para racionalizar



investimentos está presente nos planos de todos, inclusive em países ricos
como a Coréia do Sul. No evento, o presidente da Anatel, Leonardo Euler,
destacou esse aspecto, apontando que, em contas de centenas de bilhões em
investimentos, isso faz todo sentido. 
  
O carro autônomo aparece como uma das aplicações prioritárias para a nova
tecnologia, apesar da enorme complexidade de execução. Na Alemanha, estão
previstas obrigações de cobertura em estradas, provavelmente em função
dessa aplicação. 
  
As telecomunicações tradicionais seguem perdendo receitas e a retomada do
crescimento só virá por meio do desenvolvimento de verticais para aplicações
especificas em vários setores da economia e de novos modelos de negócios. A
viabilidade dos cases de negócios de 5G são o grande desafio setorial nesse
tema. 
  
E no Brasil? 
 
A Anatel tem agora a difícil missão de modelar os leilões de frequências que
serão necessárias para 5G. O desenho dos blocos a serem ofertados devem
conciliar objetivos de incentivo à competição com a eficiência no uso do
espectro. O fracionamento de blocos e a abrangência (nacional e/ou regional),
a convivência com diferentes serviços, os parâmetros técnicos de operação, a
imposição ou não de obrigações de cobertura, a limpeza de faixas e o
alinhamento internacional, são alguns dos elementos que precisam ser
cuidadosamente articulados para criar as condições adequadas para viabilizar
os investimentos e fortalecer a competição. A modelagem precisa ainda
considerar os prováveis movimentos de consolidação que se espera no setor. 
  
A TelComp tem promovido encontros com suas associadas para discussão
desses assuntos sob diversas perspectivas de negócios. 
  
O trabalho da Anatel é complexo e importante para colocar o País na rota do
crescimento digital. 
  
Comunidade Europeia reforça apostas na competição 
 
Apesar da forte pressão das grandes teles para que a Comunidade Europeia
flexibilizasse as obrigações assimétricas impostas aos grupos detentores de
poder de mercado significativo, as PMS, sob argumentos de incentivo ao
investimento, em 4 de dezembro, foram aprovadas novas regras, que priorizam
o estímulo à competição, e que serão aplicadas em todos os Estados
Membros. 



  
Na Europa, prevalece a noção de que a maior fonte de incentivo ao
investimento é a competição. Isso vale para acelerar a implantação das redes
gigabit de nova geração e para leilões de 5G. Confira o press release da
ECTA, a principal associação europeia de operadoras de competitivas, sobre o
assunto.

Redes neutras 
 
Matéria publicada pela Bloomberg, em 4 de dezembro, relata movimentos de
investidores ativistas forçando as grandes teles a separar e desinvestir de suas
redes e torres de telecomunicações, como forma de recuperar o valor de
mercado que vêm perdendo recentemente. 
 
Telecom Itália, Vodafone e a separação da Openreach da BT são citados como
exemplos. O tema é mais que polêmico e merece toda atenção.

TelComp na Connect-World: as projeções do setor no cenário
latino-americano 
 
Em artigo para a revista internacional do setor “Connect-World”, o presidente-
executivo da TelComp, João Moura, abordou o tema das telecomunicações na
América Latina. O artigo tratou de questões fundamentais como políticas
públicas, regulação, perspectivas, entre outros assuntos. Clique e veja a
edição na íntegra.

Expansão do programa WiFi Livre SP 
 
A Prefeitura de São Paulo lançou, no dia 23 de novembro, o edital para que as
empresas interessadas em prover serviços de internet em espaços públicos
sem cobrança aos clientes, mas como possibilidades de exploração de
propaganda e negócios baseados na publicidade digital. Atualmente são 120
praças e parques e o objetivo é duplicar a rede. 
Esse tipo de programa ainda não se provou efetivo noutras cidades. 
 
A matéria completa você confere aqui. 
 
Prestadoras de Pequeno Porte 
 

https://www.ectaportal.com/news/ecta-press-releases/926-council-vote-eecc
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-04/the-hedge-fund-barbarians-are-targeting-european-telecoms
https://connect-world.com/latin-america-2018/
https://connect-world.com/latin-america-2018/
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/prefeitura-anuncia-expansao-do-programa-wifi-livre-sp


O edital de convocação para constituir o Comitê de Prestadoras de Pequeno
Porte, aquelas que não detém Poder de Mercado Significativo, como definido
no PGMC, foi publicado no dia 5 de dezembro. As associações de operadoras
interessadas poderão se inscrever submetendo indicações à Anatel. A
TelComp participará do processo. 
 

Associadas TelComp

TIM e CLARO comprometidas com a sustentabilidade 
 
Conforme anunciado na última terça-feira, 4/12, o Grupo Claro comprou 30
megawatts de energia sustentável da ENGIE. A ação faz parte do programa “A
Energia da Claro”, que envolve todas as suas operações no Brasil em prol do
uso de energia limpa e proteção ao meio ambiente. A expectativa é reduzir o
consumo de CO2, cerca de 100 mil toneladas métricas ao ano, o que equivale
na remoção de 420 mil carros de circulação. 
 
Já a TIM usará energia produzida com biogás de aterros para atender a mais
de 800 antenas, de acordo com matéria divulgada no dia 3 de dezembro. O
objetivo é que 60% da matriz de energia da TIM seja gerada por fontes de
energia renovável. Tal ação pode render uma economia de 22% no custo da
energia além de garantir a preservação do meio ambiente.

Algar Telecom lança solução SD-WAN 
  
A Algar incorporou a solução SD-WAN ao seu portfólio de serviços para
atender clientes de todos os portes, com boa relação custo benefício,
segurança e serviços diferenciados.  A solução vem ganhando espaço no

http://www.telesintese.com.br/grupo-claro-compra-energia-sustentavel-da-engie/
http://www.telesintese.com.br/tim-vai-usar-energia-produzida-com-biogas-de-aterros-para-eletrificar-quase-mil-antenas-em-sao-paulo/


mercado, na medida que se prova alternativa interessante para redes
tradicionais baseadas em circuito dedicados.
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