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Oi
Outra vez nas manchetes
 

Desta vez em função de matéria publicada no Estadão sobre a possível intervenção da Anatel,
depois dos resultados divulgados na semana passada.
 

Uma sucessão de erros
 

O acúmulo de erros públicos e privados resultou em uma empresa fragilizada, mas que detém
concessões de telefonia fixa em 95% do território brasileiro, além de redes e outros serviços em
todo o país.

O tema importa menos pela empresa em si, e mais pelos impactos que pode causar em todo o
mercado. Mesmo perdendo paulatinamente a relevância em cada segmento de negócios, a
empresa detém ativos importantes cujo destino importa para todo o mercado.
 

Não existe solução óbvia
 

A apresentação da nova estratégia feita pela empresa há alguns dias deixou claro que não
existem alternativas simples para se criar fontes sustentáveis de geração de caixa, para fazer
investimentos e competir. O segmento móvel exigiria investimentos substanciais para aquisição
de espectro e construção de redes, pelo menos para diminuir o gap em relação aos
concorrentes.
Ainda assim, o que fazer para sair da 4ª posição de hoje por qualquer métrica de análise? Um
eventual crescimento do móvel aceleraria o declínio da telefônica fixa, que ainda hoje gera
caixa? E na banda larga fixa?

Hoje, os provedores regionais e operadoras competitivas estão presentes em todo o país e com
potencial para seguir crescendo sem depender somente de insumos de atacado dos grandes
grupos. As redes da Oi, backbone e backhaul, são importantes em várias regiões e é necessária
a continuidade dos serviços que presta hoje.
 
As competitivas, em banda larga fixa operam com eficiência, oferecem serviços de boa
qualidade, como atestado pela Anatel, e têm receitas superiores à média do setor. Não parece
que seja fácil crescer nesse segmento, construir vantagens competitivas e gerar caixa, líquido,
em montantes expressivos rapidamente.

O PLC 79
 

O atraso na aprovação do PLC 79 impõe ônus pesados e dificulta o desenvolvimento de
alternativas para reestruturações mais profundas, inclusive a atração de investidores
estratégicos. Enquanto isto não se resolve o mercado assiste ao encolhimento dos negócios e a
aceleração da queima de caixa.



Anatel
COFIT uma alternativa para simplificação da tributação sobre as teles?
 

Depois do workshop sobre tributação em telecom ( veja Painel TelComp nº 67 ) a Anatel
publicou minutas de propostas de Projetos de Lei para alterar os mecanismos de cobrança das
diversas contribuições que as teles são obrigadas a recolher.

Em síntese a COFIT seria recolhida pela Anatel que em seguida redirecionaria os recursos para
o FUST, o FISTEL, o FNC (Fundo Nacional da Cultura), o FUNTTEL e a EBC (Empresas Brasil
de Comunicação). 

A COFIT seria calculada por uma tabela progressiva, que incidiria sobre receitas brutas a partir
de R$ 5 milhões anuais, começando em 1% e crescendo até 4%, e nessa faixa declinaria nos
anos seguintes até atingir 2,5%.

A ideia de simplificar as formas de cobrança e administração da arrecadação é boa, porém é
importante que não resulte em aumento de carga tributária para nenhum segmento de mercado.

A TelComp segue estudando a matéria com suas associadas e apresentará contribuições antes
que os projetos sejam levados ao Conselho Diretor da Anatel, no final de setembro/2019.

Conectividade no Meio Rural
 

A TelComp esteve representada na reunião sobre Conectividade no Meio Rural, promovida pela
Frente Parlamentar do Agronegócios (FPA), que contou com mais de uma dezena de
instituições públicas, privadas e empresas.

As discussões iniciais incluíram tecnologia, espectro, dificuldades para implantação de redes e
de antenas, investimentos e tributação.  

A FPA realizará outras reuniões e tomadas de subsídios sobre o assunto.

http://www.telcomp.org.br/home/painel-telcomp-edicao-67/


BRICS
 

Os ministros das comunicações dos países integrantes dos BRICS fizeram reunião em Brasília
no dia 14 de agosto, para tratar de temas relacionados ao desenvolvimento de tecnologias
digitais, alinhamento de políticas públicas e posicionamentos do bloco em fóruns como o G20 e
ITU (WRC-19).

São iniciativas interessantes que devem contribuir para melhores decisões de políticas públicas
no país.

Eventos setoriais
 

A agenda no segundo semestre de 2019 está repleta de eventos.
A TelComp participará ativamente contribuindo para os debates de temas importantes.

Confira a declaração final da reunião

http://www.telcomp.org.br/home/brics/


LATAM 2019 GCCM São Paulo
 
Nos dias 20 e 21 de agosto, no Hotel Hilton, acontece o GCCM (Global Carrier Community), um
importante evento internacional para fomento aos negócios de atacado entre operadoras.

Diversas associadas da TelComp estarão presentes com mesas de negociação e também
lançamento de produtos, como fará a Telecall que lançará a sua plataforma como agregadora
de MVNO.
 
SET EXPO 2019
 
Nos dias 26 e 27 de agosto no Center Norte em São Paulo, com foco em negócios de vídeo,
conteúdo e entretenimento. A TelComp abordará o tema “Como a banda larga avança
rapidamente no Brasil e acelera a adoção de novas tecnologias para serviços de vídeo”.
 
INOVAtic - Nordeste
 

Este ano será em Salvador nos dias 26 e 27 de setembro, com público estimado em 500
pessoas, para tratar de temas estratégicos para a economia digital . A TelComp participará do
painel sobre redes de nova geração, edge computing, network slicing , etc.

http://www.telecall.com


No dia 12 de novembro teremos o XII Seminário TelComp 2019, com grande ênfase em
negócios, fusões e aquisições, capitalizações, tendo como referencial as transformações
provocadas pela chegada da tecnologia 5G.
 
Teremos autoridades, vários CEO’s de operadoras, gestores de fundos de investimentos,
analistas de mercado de capitais e outros especialistas setoriais.
 
Podemos destacar o secretário de telecomunicações do MCTIC, Vitor Elísio Menezes, que
falará da Estratégica Brasileira para redes 5G. 
 

Acompanhe aqui a programação.
 

Reserve sua agenda e faça a inscrição telcomp@telcomp.org.br



O Painel TelComp é um compilado 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.
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