
  

Abertura do MWC Barcelona 

 

 

 

Neste domingo, 24 de fevereiro, foi realizado o 8º Summit sobre IoT, como 

parte do MWC 19, em Barcelona. Líderes de operadoras como AT&T, Verizon, 

Vodafone, Orange, Telefonica, de fornecedores como Ericsson, Nokia e 

Huawei, entre outros, discutiram os avanços de IoT no último ano e as 

tendências daqui para frente. 

 

A percepção geral é que o IoT avança em ritmo menos intenso do que se 

esperava, porém segue de forma sólida e definitiva. Tecnologias, modelos de 



negócios, casos e os desafios, permearam as discussões. Algumas ideias 

debatidas foram:  

 Plataformas: IoT é o caso clássico para o conceito de desenvolvimento 

em plataforma onde múltiplos participantes aportam soluções e 

desenvolvem negócios de forma integrada. Isso permite que uma nova 

ideia seja transformada em aplicação e colocada em operação 

rapidamente. 

   

 LTE-M e NB-IoT vão coexistir cada qual assumindo partes das soluções 

onde suas características são mais adequadas. As aplicações que 

demandam mobilidade, interações constantes, alto volume de dados e 

maior confiabilidade/previsibilidade, usarão LTE-M e o NB-IoT para 

aplicações massivas, porém com poucos dados e menos interações. 4G 

e 5G vão coexistir por muito tempo. 

   

 Energia: acesso às fontes de alimentação, consumo de energia, 

baterias, etc., é desafiador e impacta o desenvolvimento. 

   

 Soluções globais: serão requeridas em muitas ‘verticais’ e exige 

padronização, cumprimento de legislações de guarda de dados em cada 

país. 

   

 Weareables, controle de ativos globalmente, drones monitorados, 

aplicações indoors e outdoors, etc., são frentes que avançam 

rapidamente. 

   



 

 Teles têm a vantagem natural por controlar a ‘conectividade”, mas o 

desafio de avançar, inovando, na camada de aplicações e serviços. 

   

 Data analytics e inteligência artificial são recursos importantes para 

soluções mais críticas. 

   

 O mercado de capitais começa a perceber o valor de IoT com reflexos 

nos valuations. 

   

 Segurança e formação profissional são tópicos críticos em todos os 

aspectos do desenvolvimento de IoT 

 

 

  

Novo PGMC na reta final para implantação 

 

Em 23 de março de 2019, a Anatel deverá homologar as “Ofertas de 

Referência de Produtos de Atacado” (ORPA), apresentadas pelas operadoras 

com Poder de Mercado Significativo (PMS), para negociação através do 

Sistema de Negociação de Ofertas de Atacado (SNOA). 

 

Nessa versão do PGMC (Plano Geral de Metas de Competição) foram 

incluídos os produtos Transporte de Dados de Alta Capacidade e da 

Interconexão em Redes Fixas, além da mudança da nomenclatura da 



 

Interconexão Classe V, que passa a ser “Interconexão para Troca de Tráfego 

de Dados”. Dutos, EILD e o unbundling, que já constavam do PGMC original, 

continuarão a ser ofertados. 

 

A Anatel já divulgou tabelas de preços de referências para os produtos, dessa 

vez em bases razoáveis. A expectativa agora é que as ORPAs sejam 

homologadas com preços consistentes com os de referência e contenham 

condições comerciais e operacionais que não inviabilizem a contratação. 

 

O mercado de atacado, em especial o de aluguel de dutos, se bem 

implementado, terá efeito positivo para acelerar instalação de redes, evitar 

obras desnecessárias e facilitar a solução da questão de ocupação de poste 

por redes de telecomunicações. Grandes dutos existentes nas cidades, 

construídos ao longo de um século para abrigar os enormes e antigos cabos 

de telefonia, poderão agora receber as modernas redes de fibra óptica das 

operadoras competitivas para acelerar a expansão de redes e a oferta de 

serviços. 

 

Em Portugal e na Espanha, onde esse modelo foi adotado, o efeito no 

mercado foi extraordinário. O custo e prazo de implantação de redes foi 

reduzido drasticamente e em pouco tempo esses países passaram para o topo 

dos rankings de banda larga na Europa. 

 

Interconexão 

 

O PGMC revisto inclui também o novo regulamento de interconexão, 

atualizado há anos, mas só agora foi implantado. A nova versão remove 

barreiras de entradas artificiais e custos desnecessários, que eram impostos 

às operadoras competitivas, dificultando a atuação no mercado de voz. Apesar 

de declinante, voz ainda é importante inclusive para o mercado corporativo. 

  

 

 



 

Audiência Pública sobre a proposta de Regulamento de 

Fiscalização Regulatória – Consulta Pública nº 53/2018 

 

A TelComp participou da audiência pública conduzida pelos conselheiros da 

Anatel, Aníbal Diniz e Vicente Aquino, sobre a proposta para atualização do 

regulamento de fiscalização. Essa iniciativa da Anatel representa importante 

mudança de abordagem sobre a fiscalização. A prioridade deixa de ser a 

aplicação de multas e passa a ser a solução dos problemas para melhor 

atenção ao mercado. 

 

Ao longo dos anos, a Anatel aplicou multas bilionárias às teles, em valores 

extravagantes e sem paralelo com qualquer outra atividade no País, 

alimentando contencioso caro e improdutivo, sem efeitos sobre qualidade dos 

serviços. 

 

É tempo de mudanças positivas para melhoria de serviços com maior 

proximidade com o cliente. 

 

 

 

Anatel reduz em meio milhão de reais multa aplicada à 

Algar 

 

O Conselho Diretor da Anatel reduziu, em mais de 500 mil reais, uma multa 

aplicada à Algar Telecom por descumprimento ao indicador de qualidade sobre 

o atingimento da taxa estabelecida para completamento de chamadas no SMP. 

 

A decisão é importante precedente, pois essa meta sempre foi considerada 

irrealista e fonte de conflitos sobre multas elevadas, no âmbito da Anatel e no 

judiciário. A Agência reconhece agora, a falha do indicador, a impossibilidade 

de seu cumprimento e a ineficácia da aplicação das sanções.  

 

 



 

Privatização de rodovias paulistas e cobrança de direito de 

passagem 

   

 

 

O governador de São Paulo, João Doria, está anunciando programa amplo 

para privatizar rodovias no estado, como forma de viabilizar investimentos e 

melhorias de serviços. 

 

Importante lembrar que a Lei Federal 13.116, de 20 de abril de 2015, veda a 

cobrança a título de direito de passagem nas novas concessões de rodovias. É 

importante que o Governo do Estado de São Paulo se atente para esse 

aspecto deixando claro nos editais de licitação tal vedação. 

 

O uso de leitos de rodovias não gera custos para as concessionárias mas 

reduz muito os investimentos necessários para implantação de redes de 

telecomunicações. É uma ótima oportunidade para o governador Doria 

incentivar construções de redes de nova geração no Estado de São Paulo.    

 



 

 

Ford fecha fábrica em São Bernardo do Campo 

 

A administração municipal foi tomada de surpresa com a decisão da Ford e 

teme o impacto na economia do município. Em São Bernardo existe lei 

municipal que inviabiliza a instalação de redes de telecomunicações. A lei 

estabelece a cobrança de valores elevadíssimos para avaliação de projetos e 

(cobrança recorrente) a título de fiscalização. Nessas condições, muitas 

operadoras abandonaram planos para investir na cidade ou o fizeram, 

amparadas em medidas judiciais. 

 

Num momento em que a economia da cidade precisa se reinventar, a inclusão 

digital poderia ter papel fundamental. Para atrair empresas de nova geração, 

criar empregos de valor, melhorar serviços públicos, é indispensável a 

disponibilidade de redes de telecomunicações de nova geração, que a cidade 

não dispõe. É a oportunidade para correção de rumos.  

 

 

  

 

TIM espera que leilão do espectro 5G aconteça logo 

 

Para o CEO da TIM, Sami Foguel, o desenvolvimento do 5G será fundamental 

para a competitividade no País. “ Quanto mais se espera, mais para trás o 

Brasil fica”, disse o CEO da TIM, associada TelComp.  A operadora espera que 

o leilão do espectro 5G aconteça dentro de um ano, para que as redes com a 

nova tecnologia sejam ativadas em 2021, assim seria possível alinhar o Brasil 

com resto do mundo. Veja mais detalhes. 

 

 

http://www.telesintese.com.br/sem-leilao-logo-brasil-pode-ficar-para-tras-no-5g-alerta-a-tim/


 

Aloo Telecom figura entre as melhores empresas para 

trabalhar no Brasil 

 

De acordo com o último ranking do Instituto Great Place to Work, em novembro 

de 2018, a empresa aparece com destaque entre as premiadas. A Aloo, 

associdada da TelComp é uma das maiores do setor de telecomunicações no 

Nordeste. Confira. 

    

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

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.  

 

 

 

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.  

     

 

https://www.aloo.com.br/aloo-telecom-e-eleita-uma-das-3-melhores-empresas-para-trabalhar-em-alagoas-2/
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/



