
 

 

 

Brazil Digital Report 

  

 

  

O Brazil Digital Report, editado por McKinsey & Company e brazil at sillicom valley, circulou 

intensamente durante a semana passada com uma ótima análise do posicionamento do Brasil no 

cenário digital global. O report indica alguns aspectos favoráveis da macroeconomia brasileira, 

mas é contundente ao explicitar a questão da baixa produtividade do trabalho no país que, além 

de baixa, está estagnada e segue perdendo posições nas comparações internacionais. A 

inovação e o desenvolvimento tecnológico seguem também em baixa. 

 

Desenvolvimento digital 

 

Apesar da boa penetração dos smartphones e da média alta de horas dispendidas online, o nível 

https://www.mckinsey.com.br/~/media/McKinsey/Locations/South%20America/Brazil/Our%20Insights/Blog%20Made%20in%20Brazil/Brazil-Digital%20Report-1st-Edition%20vAdjusted.ashx


de proficiência digital da população é baixo assim como o uso da internet para atividades 

econômicas, como o e-commerce, e-government, etc. A penetração da banda larga fixa é metade 

da média da OCDE e ainda com baixas velocidades e má distribuição regional. 

 

Empreendedorismo 

 

Os empreendedores ou profissionais autônomos têm crescente participação no universo 

profissional, mas as limitações de mercado, capacidade de inovação, dificuldades burocráticas, 

entre outros restringem muito a taxa de sucesso de novos empreendimentos. 

  

 

  

As 10 maiores empresas brasileiras, hoje e há 10 anos atrás, são da velha economia. Nos EUA as 

5 maiores hoje são empresas de tecnologia. A China e outros países seguem na mesma direção. 

No Brasil criou-se 8 unicórnios (startups com valor a partir de U$ 1 bilhão), um deles a Ascenty, 

associada da TelComp,  o segundo maior brasileiro com valor de U$ 1.8 bilhões, enquanto nos 

EUA 156 e na China 92. 

 

Ótimos desafios e oportunidades para o Brasil 

 

O Report destaca o rápido crescimento de hubs de inovação em oito estados e no Distrito 

Federal, onde estão cerca de 10 mil startups e dezenas de incubadores com o apoio de 

universidades e firmas de venture capital. Serviços profissionais, mídia, finanças e 



 

telecomunicações concentram o maior número de startups. 

 

A recuperação da economia brasileira, inclusive do emprego, depende do desenvolvimento da 

economia digital no país e, para tal, de infraestrutura de telecomunicações, conectividade de alto 

nível, datacenters. 

 

É esse o foco e a motivação das associadas da TelComp. Todas fortemente comprometidas com 

investimentos e expansão da infraestrutura que o Brasil precisa para prosperar na economia 

digital. 

 

 

Projetos de redes subterrâneas seguem em ritmo acelerado 

 

Com a coordenação da TelComp as construções de novas redes subterrâneas de 

telecomunicações avançam rapidamente em regiões críticas de São Paulo. Na Vila Olímpia vários 

trechos entrarão na fase final de recomposição de pisos e migração dos serviços para as novas 

redes, permitindo a eliminação de centenas de postes. 

 

É um trabalho árduo e custoso pois as obras precisam ser realizadas com o mínimo impacto para 

a população – o que limita os horários de trabalho e o ritmo de atividades. As chuvas pesadas 

deste final de verão também não ajudam. Mas tudo vai sendo superado com determinação. 

 

Novos trechos 

 

As associadas da TelComp já deram a partida para a elaboração de projetos de novas redes 

subterrâneas a serem construídas na Alameda Santos, Consolação e trechos da Nove de Julho. 

Serão quase 20 km de novas redes que permitirão a eliminação de mais de mil postes. 

 

Reordenamento de redes áreas 

 

As redes aéreas de telecomunicações são indispensáveis para manter serviços de banda larga, 

celular, TV por assinatura e telefonia. Para melhorar a aparência e segurança das redes aéreas a 



 

TelComp prossegue coordenando o reordenamento da ocupação de mais de 4 mil postes em 

áreas críticas de São Paulo. É um trabalho complexo que só pode ser realizado de forma conjunta 

e precisa atender as exigências de cada operadora, tudo dentro das regras de ocupação da 

distribuidora de energia. 

 

As associadas da TelComp têm o compromisso de adotar as melhores práticas para ocupação de 

postes, de forma a garantir a segurança das redes e a confiabilidades dos serviços de 

telecomunicações de dezenas de operadoras. 

 

  

 

 

Governo Federal quer resolver gargalos de infraestrutura 

 

O Secretário do Ministério da Economia Diogo Mac Cord de Faria, em palestra no 56º Encontro 

Tele.síntese “O Espaço das TICs na Macroeconomia Brasileira”, realizado no dia 9 de abril em 

Brasília, destacou o empenho do ministério em atuar como facilitador na resolução de questões 

urgentes como compartilhamento de postes, direito de passagem e instalação de antenas. 

 

É alvissareiro constatar que executivo do Ministério da Fazenda está atento e comprometido a 

atuar para resolver problemas que exigem ações intersetoriais e são fundamentais para 

possibilitar investimentos tão importantes para o país. 

 

A TelComp participou do Encontro com João Moura no Painel sobre a Pauta Setorial e com 

Leandro Guerra, diretor da TIM e diretor da TelComp, no painel sobre as perspectivas das 

operadoras para 2019. 

 

 

  

 

 

 



 

Consultas Públicas 

 

A TelComp está conduzindo análises e debates com suas associadas para a formulação de 

contribuições para as consultas públicas em curso na Anatel, que tratam de proposta sobre 

critérios para determinar compromissos adicionais na celebração de TAC (CP 8/2019); liberdade 

tarifária na longa distância; a granularidade de Áreas Locais (CP 9/2019) e revisão das 

destinações e condições de uso das faixas de radiofrequências associadas as Serviço Fixo (CP 

10/2019). 

  

PGMC 

 

Em março de 2019 a ABR Telecom finalizou as adaptações do SNOA (Sistema de Negociação de 

Ofertas de Atacado) para suportar a nova versão do PGMC (Plano Geral de Metas de 

Competição) e agora espera-se a homologação de ofertas de atacado pela Anatel para início das 

operações. 

 

Se o mercado de atacado para aluguel de dutos funcionar como se espera teremos grande 

avanço nos projetos de banda larga com fibra óptica. 

 

  

Angola Cables recebe CDN da Globo 

  



 

 

  

Para acelerar a entrega de conteúdo, inclusive no exterior, o Grupo Globo contratou o AngoNap 

Fortaleza, datacenter da Angola Cables, associada da TelComp, onde instalará um de seus 

pontos de distribuição. Com isso, espera aumento da demanda e crescimento de entregas em 

outros continentes, como na África, como explicou ao Tele.síntese, Mauricio Kilikrates, executivo 

do Grupo Globo. 

 

 

 

MOB Telecom, Um Telecom e Wirelink em Painel de CEO’s 

 

Salim Bayde, Rui Augusto Gomes e Adriano Camara Marques, CEOs da MOB, UM Telecom e 

WIRELINK, respectivamente, todas associadas da TelComp, palestraram no Painel Especial do 

Congresso da RTI em Fortaleza na semana passada. As palestras versaram sobre temas 

estratégicos para as telecomunicações apresentando a visão dos CEOs sobre questões 

regulatórias, mercado e de governança corporativa. 

 

 

Unitelco 

  



 

A Unitelco, associada da TelComp, inova no fornecimento de links de rádio para empresas e 

provedores. Confira a matéria completa. 

    

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

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.  

     

 

http://www.arandanet.com.br/assets/revistas/rti/2019/abril/index.php?p=14#page=15
http://www.telcomp.org.br/
http://www.facebook.com/telcomporg
https://www.linkedin.com/company/telcomp-competicao-para-o-futuro-digital/
http://www.twitter.com/telcomp



