
  

 

Consolidação de operadoras competitivas 

 

A EB Capital, do Grupo RBS, está finalizando o aporte de recursos na 

Sumicity, do Rio de Janeiro, e com isso assumindo o controle de uma das 

operadoras competitivas de maior destaque no País. Vicente Gomes, fundador 

da empresa, é uma referência da nova geração de empreendedores nas 

telecomunicações e foi o pioneiro na implantação e desenvolvimento de 

mercado de banda larga e TV por assinatura no sudeste do País, crescendo 

em regiões com muitas cidades pequenas onde atende o varejo e também 

provedores regionais no mercado de atacado. 

 

É mais um exemplo do valor de operadoras competitivas – diferenciadas - para 

investidores estratégicos. Redes bem instaladas, posicionamento de mercado 

robusto e boas práticas de gestão, são fundamentais para atrair interesse e 

assegurar transações por valores justos.  

 

O aporte de recursos certamente vai acelerar a expansão e o fortalecimento da 

empresa no mercado. Bom para a competição. 

   

 



 

Liberty Latin America faz oferta pela Millicom 

 

Se a aquisição for concluída, como divulgado, a Liberty Latin America 

fortalecerá sua presença na região agregando a TIGO, operadora móvel 

presente em 9 países e que conta com mais de 50 milhões de clientes. O 

Brasil não faz parte dos planos de expansão da Liberty? 

 

 

Crescimento acelerado do 4G no Brasil 

  

 

Segundo os dados da Anatel, de janeiro a novembro de 2018, os acessos em 

LTE aumentaram em 25%, com adição de 26,5 milhões de novas linhas – 

totalizando 128, 7 milhões, sendo que 55% de todos os chips em serviço no 

Brasil estão conectados pela tecnologia 4G. 

 

Evento promove discussão acerca do compartilhamento de 

postes 

 

O UTCAL - Utilities Telecom & Technology Council América Latina promove o 

Summit 2019, entre os dias 27 a 29 de março, no Rio de Janeiro. Um dos 

temas será o compartilhamento de postes de distribuidoras de energia elétrica 

com operadoras de telecomunicações, que será o assunto da palestra do 

especialista americano Brett Kilbourne, que há anos trabalha sobre essa 

temática e vai abordar a experiência nos EUA e a regulamentação da FCC. 

 



 

Esse assunto é crítico no Brasil e tem sido fonte de conflitos e dificuldades 

para implantação de redes de telecomunicações. A TelComp estará no 

evento. Para mais detalhes e informações, clique aqui. 

 

  

 

Agenda Regulatória para 2019-2020 

 

A Agenda fixando prioridades foi posta em consulta pública e a TelComp 

enfatizou a urgência da conclusão de temas como a atualização da Resolução 

4 sobre postes, a simplificação regulatória, a revisão dos regulamentos de 

qualidade e de fiscalização, a questão da franquia de banda larga fixa e 

administração de tributos. A TelComp priorizou assuntos que já estão sendo 

tratados há muito tempo e que têm forte impacto econômico e para operadoras 

e para os serviços. 

 

A questão de postes é o principal deles. Esse assunto é crítico, aflige 

operadoras, emperra investimentos, acirra conflitos com distribuidoras de 

energia e não pode esperar até 2020, como pretende a Anatel. 

    

PGMC: conectividade em PPTs em seis capitais  

 

As operadoras de telecomunicações classificadas como detentoras de Poder 

de Mercado Significativo, as PMS, apresentarão oferta de referência em PPTs 

independentes em seis capitais do País, atendendo à exigência prevista no 

PGMC. Esse número pode ser aumentado, de acordo com a Anatel. 

 

Para João Cláudio Santoro, da Superintendência de Competição da Anatel, 

espera-se uma redução no custo da conectividade dos provedores nesses 

PPTs, que atendem às características que foram exigidas. “Se outros pontos 

de trocas se enquadrarem nas exigências, seus controladores poderão 

http://www.utcamericalatina.org/summit2019/


 

reivindicar que sejam beneficiados com ofertas de referências das PMS”, disse 

em matéria publicada em 16 de janeiro. 

  

 

 

Audiência pública sobre arrecadação é adiada 

 

A Anatel remarcou, para o dia 6 de fevereiro, a audiência pública para tratar do 

Regulamento de Arrecadação de Receitas Tributárias, em consulta pública até 

o dia 16 de fevereiro. 

 

A Agência pretende atualizar os regulamentos referentes aos tributos TFI, TFF, 

CIDE-Fust e CFRP, para implantar procedimentos mais simples e 

racionalizados na arrecadação dos tributos federais. Esses tributos são fonte 

de intenso contencioso, e de custos improdutivos paras as operadoras, e essa 

é a oportunidade para pacificar aspectos controversos. 

 

  

Regulação Assimétrica 

 

Cristiane Sanches, diretora da NETServ, operadora associada à TelComp e 

diretora da Abrint, publicou artigo sobre as medidas assimétricas contidas na 

regulamentação das telecomunicações brasileiras. 

 

Esse tema foi objeto de inúmeras manifestações de apoio da TelComp, desde 

as discussões iniciais do PGMC, pois é essencial viabilizar a competição 

diminuindo barreiras de entrada enfrentadas pelas operadoras competitivas e 

inibir o exercício de poder econômico pelas dominantes. 

 

Estabelecer obrigações assimétricas é a própria essência da regulação e 

encontra amplo respaldo no direito econômico, como confirmado em pareceres 

http://www.telesintese.com.br/anatel-nao-descarta-aumentar-numero-de-ptts-com-oferta-de-referencia-pelas-pms/
http://www.telesintese.com.br/anatel-nao-descarta-aumentar-numero-de-ptts-com-oferta-de-referencia-pelas-pms/


 

e estudos, por acadêmicos e grandes juristas, patrocinados pela TelComp no 

passado. Confira o artigo. 
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Competitivas  
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Nosso endereço de e-mail é: 

painel@telcomp.org.br 

 

Você recebe este e-mail por ter relacionamento com a TelComp.  
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