
  

Editorial: Competição e assimetria regulatória 

 

A competição em telecomunicações no Brasil está evoluindo, até agora, sem 

incentivos regulatórios. As PPP, prestadoras de pequeno porte, segundo a nova 

nomenclatura da Anatel, vêm liderando o crescimento da banda larga fixa há 4 anos 

e, em 2018, responderam por 92% das adições liquidas, com acessos 

predominantemente em fibra óptica. 

 

A chegada de novos players competitivos, ofertando conexões internacionais e 

redes de transporte, permitiram a expansão de serviços e redução de preços, 

abrindo caminhos para as PPP chegarem ao cliente final sem depender da 

contratação de insumos dos grandes grupos. 

 

A combinação de maior oferta de serviços, redes de nova geração, fibra óptica, 

DWDM, FTTH, etc., está alavancando a eficiência e a competitividade das PPP. 

  

“As PPP têm as melhores notas em satisfação de clientes” -  Elisa Leonel, 

Superintende de Relações com os Consumidores da Anatel, em 8 de fevereiro de 

2019. 

 

Quando o novo PGMC reduz obrigações regulatórias relativas à qualidade e 

atenção ao consumidor, não está criando “clientes de segunda categoria”. Pelo 

contrário, as PPP, em qualquer circunstância, enfrentam a competição de pelo 



 

menos um e, frequentemente, de dois grandes grupos e aí a única chance de 

sobreviver no mercado é com diferenciais tangíveis de qualidade e preço. Não é 

necessária a intervenção do regulador. A competição é suficiente para assegurar a 

qualidade dos serviços das PPP. 

 

A competição é um importante atributo de economias sólidas. Criar e manter níveis 

saudáveis de competição é um objetivo importante de política pública e 

regulamentação setorial, que exige atenção constante, pois os riscos de 

concentração e de exercício de poder de mercado estão presentes o tempo todo. 

Estabelecer assimetrias na regulamentação é primordial para assegurar isonomia 

concorrencial, tendo em vista as enormes diferenças de poder econômico entre as 

diversas categorias de prestadores de serviços. 

 

 

 

IDC Brasil: regionais crescem 

 

A consultoria IDC Brasil prevê recuo de 0,3% para o mercado de telecomunicações 

em 2019, mas as operadoras regionais se consolidam no mercado de banda larga 

fixa, com expectativa de aumento da participação para 25% de market share. 

 

Em matéria publicada em 6 de fevereiro, o gerente da IDC, André Loureiro, afirma 

que as pequenas operadoras estão mais próximas dos clientes, entendendo as 

suas necessidades e investem na infraestrutura com fibra para melhorar as 

conexões. Essas operadoras focam também no corporativo e no atacado, onde há 

muitas oportunidades de negócios.Confira mais detalhes 

 

 

Audiência Pública sobre Regulamento de Arrecadação Tributária 

 

http://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=50004&sid=4


 

 

 

A TelComp participou da Audiência Pública para a revisão da Regulamentação 

sobre Arrecadação de Receitas Tributárias da Anatel. A Agência destacou a 

necessidade de atualizar, simplificar e aumentar a transparência da 

regulamentação. 

 

Reduzir questionamentos judiciais, como o bloqueio do cadastramento de estações 

em razão de débitos e a análise de pedidos condicionada à comprovação de 

regularidade fiscal, estão entre os objetivos da revisão. A previsão da denúncia 

espontânea, a possibilidade de depósito extrajudicial de declarações de inexistência 

de fato gerador e de isenção do CIDE-FUST são novidades. 

 

Confira a apresentação feita pela Anatel. 

 

 

A data limite para implantação da Lei de Proteção de Dados (LGPD) 

está chegando 

 

Dois anos para implantação pode parecer um prazo longo, mas a complexidade do 

processo e sua criticidade para as teles exige providências imediatas. 

Planejamento, avaliação de riscos, governança, alocação de pessoas e orçamento, 

desenhos de processos e implantação de sistemas, são alguns fatores críticos que 

http://www.telcomp.org.br/home/audiencia-publica-da-proposta-de-criacao-do-regulamento-de-arrecadacao-de-receitas-tributarias/


 

exigem atenção de gestores. 

 

Todas as operadoras, e nesse caso as PPP não são exceções, precisam agir 

rapidamente em preparação para 2020, quando a LGPD estará em vigor. Confiança 

é um atributo importante para as operadoras na economia digital e, se bem 

trabalhado, pode ser um diferencial. 

 

 

 

ANATEL vai lançar app para comparar ofertas 

 

O aplicativo Anatel Comparador vai permitir que os usuários comparem as ofertas 

de serviços de telecomunicações, com prazo para ser lançado em 10 meses. 

 

Leonardo Euler, presidente da Agência, disse que é importante munir o cliente de 

informações para ajudar na escolha dos serviços e o usuário terá mais poder na 

tomada de decisões. Veja mais informações. 

 

 

American Tower: novas redes para IoT 

 

Além de criar o IoT Open Lab, um laboratório para apoiar o desenvolvimento de 

aplicações para Internet das Coisas (IoT), a American Tower ativou sua rede, 

utilizando a tecnologia LoRa, em 11 cidades no Brasil. 

 

Será uma rede neutra para viabilizar serviços de comunicação e aplicações, com 

dispositivos que demandam baixo volume de tráfego em grande escala, que opera 

em frequência não licenciada. 

 

Cidades inteligentes, logística, agronegócio, energia, etc., são alguns segmentos 

com alto potencial de mercado. 

 

A American Tower adquiriu, recentemente, redes de telecomunicações da antiga 

http://www.anatel.gov.br/institucional/noticias-destaque/2193-anatel-lancara-aplicativo-de-comparacao-de-ofertas


 

CEMIG TELECOM, que foi associada da TelComp e importante parceira de outras 

operadoras competitivas. 

 

 

  

 

TIM expande 4G em São Paulo 

 

A TIM associada TelComp ampliou para 15 cidades a cobertura 4G, em serviços de 

internet voltados para pequenas e médias empresas e para residências. 

 

Taboão da Serra; Carapicuíba; Itapevi; São Caetano do Sul; Mauá; Diadema; 

Itaquaquecetuba; Barueri; Osasco; Mogi das Cruzes; Santo André; São Bernardo do 

Campo; Guarulhos; Ribeirão Preto e Arujá são as cidades que contarão com a 

cobertura 4G da TIM. 

 

 

 

Algar chega a Salvador (BA) 

 

A Algar Telecom, associada TelComp, passa a oferecer serviços na capital baiana 

voltados para o segmento corporativo, de microempresários até grandes empresas.  

 

A Algar registra índice de 94% de satisfação dos clientes corporativos, conforme 

pesquisa realizada pelo Expertise e agora conta com redes recentemente 

adquiridas da Cemig Telecom. 

    

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

O Painel TelComp é uma compilação de informações obtidas em diversas fontes consideradas confiáveis 

e, sempre que possível, referenciadas no texto. A TelComp não assume responsabilidade pela acurácia 

das informações contidas nas matérias publicadas.  

 

 

http://www.facebook.com/telcomporg
http://www.twitter.com/telcomp
http://www.telcomp.org.br/
https://www.linkedin.com/company/telcomp-competicao-para-o-futuro-digital/


 

TelComp - Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações 

Competitivas  

Av. Iraí, 438 - cj 44 a 47 | Moema | São Paulo | SP | CEP 04082-001 | Tel +55 (11) 5533-8399 

 

Nosso endereço de e-mail é: 

painel@telcomp.org.br 

 

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

     

 




