
XII Seminário TelComp 2019
Temas estratégicos para o futuro das telecomunicações

Os Seminários TelComp, agora em sua 12ª edição, se diferenciam pela ênfase em  conteúdo
estratégico. A composição da pauta tem como único critério a escolha de assuntos e de
palestrantes que contribuirão com abordagens diferenciadas, permeadas de novas ideias e
reflexões instigantes que contribuirão para a formação de opinião e tomada de decisões bem
informadas em um ambiente de negócios desafiador.  

O Seminário esse ano terá como referência o avanço da tecnologia 5G e seus efeitos em toda a
cadeia de valor das telecomunicações. Movimentos estratégico de operadoras competitivas de
destaque, tendências sobre investimentos, consolidações, fusões & aquisições, aportes de recursos
por fundos de investimentos, mercado de capitais e uma boa análise de políticas públicas e
regulamentação, estarão na programação, que agora começa a tomar formar. Confira:

 
Estratégia brasileira para o 5G

A abertura do evento ficará a cargo do Secretário de Telecomunicações do MCTIC, Vitor Elísio
Menezes, que falará sobre a Estratégia Brasileira de Redes 5G e de temas correlatos sobre
políticas públicas para o desenvolvimento digital do Brasil.

 
Consolidações entre operadoras competitivas
 
Contaremos com palestras de operadoras competitivas de destaque no mercado brasileiro. Ricardo
Madureira, CEO da VOGEL TELECOM, uma das pioneiras entre consolidadoras, e Fabiano
Ferreira, CEO da VERO, operadora recém criada e já com importante participação no mercado de
banda larga fixa e um projeto arrojado de expansão.

Cada um deles compartilhará visões e experiências sobre o grande avanço das operadoras
competitivas, mercado de banda larga fixa e de fibra óptica no Brasil.

Nas próximas edições do Painel TelComp você conhecerá outros nomes de destaque de
operadoras com atuação no Brasil e na América Latina.
 
Operadores neutros de telecomunicações

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


O modelo de operador neutro de telecomunicações está ganhando espaço em vários países.
Para explorar esse tema teremos uma apresentação da UFINET, um dos destaques no setor,
operadora presente em 18 países e que conta com mais de 61 mil km de redes de fibra óptica. 

Teremos uma análise sobre o potencial desse modelo de negócios no mercado brasileiro a partir de
sua experiência na América Latina e na Europa, com a Open Fiber, operadora italiana do mesmo
grupo.

 
Mercado Financeiro, regulamentação e política econômica
 
Sobre esses temas teremos entre os palestrantes profissionais de grande destaque e conhecimento
setorial. Nas próximas edições do Painel TelComp você conhecerá mais detalhes.

 
 

O programa  do XII Seminário TelComp 2019 está sendo preparado com máximo cuidado para
assegurar que a sua participação seja um ótimo investimento do seu tempo.

 
 

Reserve na agenda o dia 12 de novembro e confirme sua inscrição pelo e-mail
telcomp@telcomp.org.br

Equatorial propõe rede neutra para expansão da
banda larga no Brasil
 
O executivo do Grupo Equatorial, Ilídio J. Bonfim Coutinho (www.equatorialenergia.com.br), que
controla distribuidoras de energia com atuação no norte e nordeste do Brasil, fez apresentação na 20ª
Reunião Pública da Diretoria da Aneel, proposta para estimulo à implantação de redes de fibra óptica
junto com a infraestrutura de distribuição de energia elétrica como alternativa para expansão da banda
larga nas suas regiões de atuação.

Em sua exposição o executivo aponta a regra da modicidade tarifária (de energia), que desestimula
investimentos das elétricas para exploração de serviços de telecomunicações.

É um tema importante que requer cuidadosa avaliação, em especial sobre os seus impactos
concorrenciais.

CONFIRA A APRESENTAÇÃO

http://www.equatorialenergia.com.br/
https://youtu.be/c3rA0C_b6EY


Investimentos em telecomunicações

O Ministério da Economia espera forte incremento nos investimentos em telecomunicações a partir da
aprovação do PLC 79, da chegada da tecnologia 5G e do avanço da econômica digital.

O valor estimado para os investimentos em 2020 de R$ 29,6 bilhões pode crescer para R$ 42,9 bilhões
se o cenário mais favorável se confirmar.

Faz parte do estudo divulgado na semana passada sobre perspectivas de investimentos em
infraestrutura. 

Algar: TAC finalmente aprovado

Quase seis anos após a publicação da Resolução nº 629/2013, que regulamenta a celebração de
Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC, a Anatel aprovou na 873ª Reunião do
Conselho Diretor, realizada no dia 1º de agosto, a proposta de TAC da Algar Telecom. 
 
É o primeiro TAC firmado pela Agência e a aprovação foi unânime.
 
Na negociação o valor envolvido em multas será aplicado pela operadora em investimentos de R$ 86,7
milhões que podem beneficiar até 70 mil novos usuários. Entre elas estão a implantação de rede móvel
4G em municípios com população com menos de 30 mil habitantes, implantação de 4G em distritos não
sede e instalação de Estações Rádio Base (ERBs) em rodovias na área de atuação da Algar. 
 
A TelComp atuou imensamente contribuindo para a formulação desse regulamento que só agora gera
resultados concretos, os quais certamente vão contribuir para a melhoria de serviços, respeitando o
equilíbrio concorrencial. Esse é um ponto fundamental no regulamento, pois a troca de multas por
obrigações de investimentos precisar ser neutra do ponto de vista concorrencial.

EVENTOS

VEJA MAIS

http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/Livreto_Pro-Infra.pdf


5G e Transformação
Digital 2019

 
No dia 28 de agosto acontece a 3ª edição do

web summit, maior evento online sobre Transformação Digital nas operadoras de telecomunicações e introdução do 5G.
 

A TelComp é uma das apoiadoras do evento.

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.

CLIQUE E VEJA COMO PARTICIPAR

https://telecomwebinar.com/5g-e-transformacao-digital-2019/
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