
  

   

  

O Futurecom 2019 começa esta 

semana 
 

O evento terá extensa programação de palestras e eventos sobre tecnologia e 

telecomunicações. 

 

A TelComp estará representada em dois painéis importantes: 

 

 

O impacto da nova Lei das Teles (Lei 13.879/2019) para a efetivação de 

investimentos à infraestrutura de telecomunicações no Brasil 

  

Quais são as etapas e questões a serem resolvidas para a implantação dos novos 

dispositivos da Lei 13.879/19: os planos da Anatel, o que precisará ser regulado, os 

pontos de atenção das operadoras e a expectativa de prazos para decisões de 

mudanças. 

  

“Destravar investimentos”: esta expressão foi usada extensivamente para explicar sua 

importância e urgência da nova Lei. Agora é o momento para analisar como a nova 

Lei afetará as estratégias de investimentos. O que muda e o que melhora no ambiente 

de negócios? 

  

O Painel contará com representantes da Claro, Oi, Telefônica/Vivo, TIM; da Anatel e 

consultores especializados em telecom. João Moura, da TelComp, será o moderador. 

  

 



 

O Papel da Regulamentação para os Desafios das Aplicações de IoT 

  

Como será estruturada a regulamentação setorial sobre os novos serviços de IoT? A 

segregação das camadas de conectividade e de “serviços de valor adicionado” é um 

ponto crítico. As questões sobre homologação de equipamentos e contribuições aos 

fundos setoriais também exigem atenção. Os novos desafios de segurança de redes 

e de proteção aos dados pessoais e privacidade tem grande importância para o IoT, 

assim como os regulamentos específicos para cada tipo de serviço. 

 

Esses serão alguns dos temas abordados no Painel que reunirá a Anatel, operadores 

e fornecedores de tecnologia. João Moura, da TelComp, será o mediador e Tomas 

Fuchs, CEO da DATORA, associada da TelComp e uma das pioneiras em IoT, estará 

entre o painelistas. 
 

 

 

Futurecom 2019: TelComp aguarda a visita das 

suas associadas no estande G111 
 

As associadas poderão utilizar a sala de reuniões do estande da TelComp. 

Faça sua reserva prévia pelo e-mail telcomp@telcomp.org.br 
 

  

 

Revisão de regulamentos 
   

A Anatel finalizou na última semana tomada de subsídios sobre as regras que devem 

ser revogadas ou alteradas. É a chamada “Guilhotina Regulatória”. Uma importante 

iniciativa: a Agência é sempre mais rápida para fazer novos regulamentos que para 

avaliar resultados dos que foram editados. Muitas vezes os regulamentos não se 

mostram efetivos ou as circunstâncias se alteram, e se não são removidos agregam 

somente custos burocráticos, sem qualquer valor para o cliente de serviços de 

telecomunicações. 

  
 

 

 

Edital 5G 
  

Os principais documentos do processo que trata do Edital 5G já estão disponíveis para 

consulta no site da Anatel. O Conselheiro Emmanoel Campelo, que pediu vista do 

processo após a apresentação do relator, Conselheiro Vicente Aquino, pretende levar 

a discussão para a próxima reunião do Conselho.  
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JUDICIAL 
   

Vitória da TelComp sobre bloqueadores de sinais 

nas proximidades de presídios 
 

Foi proferida sentença favorável para a TelComp em processo que questiona decreto 

do Estado do Rio de Janeiro que impedia as operadoras de telefonia móvel de 

instalarem estações de rádio base no entorno do presídio de Bangu, no Rio de Janeiro. 

 

Importante vitória para as associadas da TelComp, pois nessa discussão deixa claro 

que a obrigação de garantir a segurança e o bloqueio de sinais de celular é do Poder 

Público e não das operadoras.  
 

 

 

Novas redes subterrâneas: Consolação e Nove 

de Julho 
 

Com a coordenação da TelComp e a participação de mais de uma dezena de 

operadoras, começam esta semana as obras para construção de 15 km de redes 

subterrâneas em importantes vias da região central da cidade de São Paulo. 

 

As obras civis serão concluídas até o final de maio de 2020 e em seguida cada 

operadora migrará suas redes para os novos dutos subterrâneos. 

 

Esse é mais um projeto de grande importância para a melhoria de redes de 

telecomunicações e permitirá a eliminação de postes na região. 
 

  

 

5G: evento em Los Angeles mostra experiência 

das operadoras com a nova tecnologia 
 

Na semana passada aconteceu o MWC19 Los Angeles onde várias operadoras 

apresentaram seus primeiros cases comerciais com o uso da tecnologia 5G. 

 

O evento não contou com a participação dos fornecedores chineses, importantes no 

desenvolvimento da 5G, mas que estão no centro das disputas com os EUA sobre o 

assunto. 
 



   

 

Participe deste encontro exclusivo 

  
O XII Seminário TelComp 2019 apresentará uma visão abrangente sobre a 

chegada da tecnologia 5G e seus impactos nos negócios de todas as operadoras 

de telecomunicações. 

  

Investimentos, fusões e aquisições, cases de operadoras competitivas e muito 

mais. Painéis com executivos, C-Level, de operadoras como Algar, Ascenty, 

Americanet, British Telecom, BRFibra, Datora, Globenet, Horizons, NLT, Silica 

Networks e UFINET; fundos de investimento como BTG, Pátria e Vinci Partners, 

Banco Santander e o BNDES, trarão para você uma visão privilegiada do que 

acontece no mercado agora. 

 

 

Faça aqui a sua inscrição!  

 

   

 

O Painel TelComp é um compilador de informações capturadas em diversas fontes usadas, sempre que 

possível, com referência a 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  

 

 

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

 

Caso não queira mais receber nossos e-mails solicite cancelamento  painel@telcomp.org.br  
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