II Simpósio da TelComp reúne setor em Brasília para discutir
tendências do futuro da sociedade digital
Com a participação de membros da Anatel e do Governo, o II Simpósio da TelComp está
com as inscrições abertas
São Paulo, 29 de agosto de 2022 – A Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços
de Telecomunicações Competitivas (TelComp) reunirá membros da Anatel, dos
Ministérios das Comunicações, da Educação e Cultura e da Agricultura, além de
representantes das associadas, para debater importantes temas das telecomunicações
no II Simpósio TelComp - Telecom, Tecnologia e Competição para um Futuro Digital, que
será realizado presencialmente em Brasília, em 14 e 15 de setembro, com transmissão
ao vivo pela internet.
Entre os principais temas que serão debatidos durante o Simpósio, estão: o futuro da
regulação em telecomunicações e setores relacionados; análise do cenário eleitoral e
desafios políticos para próximo governo; os desafios dos operadores regionais no 5G e
oportunidades com espectro; como ampliar o acesso aos ainda desconectados;
relacionamento com os consumidores e qualidade sob a ótica das Operadoras
Competitivas e muito mais.
“O propósito do II Simpósio é discutir as transformações pelas quais a sociedade está
passando e o papel do setor de telecomunicações, sobretudo das operadoras
competitivas, a ser desempenhado neste cenário. A intenção é realizar um debate
amplo sobre quais serão os caminhos do setor nos próximos anos”, destaca Luiz
Henrique Barbosa, presidente executivo da TelComp.
Para acompanhar o Simpósio presencialmente ou assisti-lo on-line é necessário fazer a
inscrição pelo link https://telcomp.org.br/brasilia2022/, no qual também está disponível
a programação* completa.
*programação sujeita a alteração

Serviço
II Simpósio TelComp Brasília
14 e 15 de setembro, das 9h45 às 17h30
Brasília Palace Hotel
SHTN Trecho 01 Conjunto 01, Setor de Hotéis e Turismo Norte - Asa Norte, Brasília
Programação e inscrições: https://telcomp.org.br/brasilia2022/.
Sobre a TelComp
Fundada em janeiro de 2000, a Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações
Competitivas (TelComp) reúne mais de 70 operadoras de telecomunicações e atua para promover a
competição como alavanca para o desenvolvimento do setor. Entidade plural que representa os
interesses de operadoras de telefonia fixa e móvel; banda larga e acesso à internet; TV por assinatura;
data centers e serviços corporativos, a TelComp representa suas associadas perante os Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário e, em especial, junto a Anatel, assim como Ministérios, Congresso, Governos

Estaduais e Municipais, Tribunal de Contas da União e Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade).
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