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Ideias instigantes e opiniões que fazem diferença 

PATROCINADORES 

setor no IX Seminário TelComp 2016 para apresenta-

rem suas visões sobre os principais temas estratégi-

cos que marcarão 2017. Todo o ecossistema este-

ve representado no evento por importantes nomes, 

como o presidente da Anatel, Juarez Quadros; o dire-

tor do departamento de banda larga da secretaria de 

Telecomunicações, Artur Coimbra; o conselheiro da 

Anatel, Aníbal Diniz, o vice-presidente da AT&T, Ka-

rim Lesina; o vice presidente da ITI, John Miller; 

entre outros. A seguir, um resumo dos principais mo-

mentos do evento:  

Perspectivas para 2017 foram apresen-
tadas por profissionais renomados en-
volvendo todo o ecossistema do setor: 
Governo, regulador, operadoras, in-
cumbents, fornecedores e OTTs. 

Conteúdo produzido em parceria com a Convergência Digital 



Juarez Quadros, Presidente do Conselho Diretor da Anatel 
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Anatel – Agências reguladoras ainda definem 
como agir com as OTTs  

 

 Há novas fronteiras de competição. Como é 

possível atualizar o modelo para tratar os serviços 

OTTs que parecem se confundir com os de telecomu-

nicações?  Hoje é um desafio global para as agências 

reguladoras, assumiu o presidente da Anatel, Juarez 

Quadros, ao participar do IX Seminário TelComp. 

"Uber, Airbnb, Spotify são serviços mais fáceis de 

serem regulados porque não usam a infraestrutura 

específica de telecom para funcionar. Mas há o dese-

quilíbrio com o WhatsApp e com o SkypeOut, que 

usam diretamente a infraestrutura para se dissemi-

nar", explicou Quadros em sua palestra. 

 

O presidente da Anatel mencionou o modelo de "level 

playing field" de competição com as over-the-tops, 

dizendo que se trata apenas de "uma das formas" de 

regular. Ele exemplificou com o Berec, regulador eu-

ropeu, que separa as OTTs em grupos de serviços 

que se sobrepõem ou não aos serviços tradicionais.  

 

Com relação ao PL 3453, que desregulamenta o se-

tor de Telecom, Juarez Quadros sustentou que a pro-

posta legislativa é atual, uma vez que nem no gover-

no passado e mesmo no governo vigente há a vonta-

de política de atuar no setor por meio de um Decreto 

Presidencial.  

Para assistir a palestra completa do 
presidente da Anatel, Juarez Quadros, 
clique aqui.  

https://www.youtube.com/watch?v=HLAmhixxRFg
https://www.youtube.com/watch?v=HLAmhixxRFg
https://www.youtube.com/watch?v=HLAmhixxRFg
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Política e Economia – Telecomunicações é essencial  
e precisa ser prioridade no Governo 

 As operadoras competitivas vão 

investir em 2016 R$ 5 bilhões em infraes-

trutura no Brasil, isso sem contar com as 

quatro grandes - TIM, Vivo, Claro e Oi, 

pontuou o vice-presidente do Grupo 

Algar, Divino Souza, ao participar do IX 

Seminário TelComp. Para Tomas Fu-

chs, da Datora Telecom, o momento é 

de o país rever a questão de aportes em 

infraestrutura. "Não vai ter OTTs sem re-

de que carregue os dados. E hoje os 

aportes vão para as OTTs e não para as 

teles. Isso precisa mudar". Caio Bonilha, 

da Futurion,  questionou quais as sim-

plificações regulatórias necessárias para 

as competitivas terem melhor nível. “Teria 

uma lista muito grande para falar aqui”, 

concluiu Fuchs. 

 Com o objetivo de estimular a reflexão so-

bre oportunidades e riscos relevantes para os ne-

gócios, o evento trouxe Murillo de Aragão, renoma-

do analista político. Logo na abertura ele falou so-

bre o novo equilíbrio das forças políticas e como 

isso pode influenciar economia e mercados. 

“Telecomunicações precisa ser uma prioridade no 

Governo”, dando o tom da urgência e necessidade 

de medidas para que se alcance verdadeiramente a 

retomada de crescimento do setor, já a partir do 

próximo ano. “Sinais discretos de retomada já co-

meçam a aparecer, há uma agenda no Congresso 

bastante positiva para criar um melhor ambiente 

fiscal e um melhor ambiente econômico, mas temos 

a interrogação da operação lava-jato, que poderá 

afetar dramaticamente o mundo político”, concluiu. Murillo Aragão, ARKO 

Da esquerda para direita: Tomas Fuchs, Datora - Carlos E. Monteiro, Oi - Divino 
Souza, Algar - Aníbal Diniz, Anatel - Artur Coimbra, MCTIC - Caio Bonilha, Futurion 

Operadoras competitivas vão investir R$ 5 bilhões em  
infraestrutura no Brasil  

Clique aqui e assista.  

https://www.youtube.com/watch?v=K8lkQ2jGqWY
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MCTIC não descarta desoneração fiscal para atrair  
novos datacenters  

 O MCTIC vai criar um grupo de trabalho para reto-

mar a discussão de políticas capazes de atrair a instalação 

de datacenters no Brasil, revelou o diretor do departamento 

de banda larga da secretaria de Telecomunicações, Artur 

Coimbra, ao participar do IX Seminário TelComp. "A 

participação do Brasil nesse segmento fica muito abaixo do 

que se pode esperar. Estamos cientes de que há uma série 

de dificuldades para essas infraestruturas no país, mas 

queremos entender e mudar", pontuou.  

Artur Coimbra, MCTIC 

Governo precisa atuar como coordenador na remoção às 
barreiras inúteis em Telecom  

 Se o governo não 

tem dinheiro para investir em 

rede, deve atuar como um 

catalisador, um coordenador 

para a atração de investi-

mentos. "O Brasil precisa de 

mais e melhores redes, mas 

há uma série de barreiras 

básicas a serem removidas. 

E o Governo precisa atuar 

para nos ajudar a dialogar 

com os entes que, hoje, im-

pedem esse investimento", 

sustenta o presidente-

executivo da TelComp, 

João Moura. A economia 

digital tem evoluído em um 

ritmo acentuado no Brasil, 

mas há questões para se-

rem tratadas o quanto antes. 

"Já falei das barreiras e elas 

precisam ser tiradas", reforçou. Sobre o novo ciclo do 

Plano Geral de Metas de Competição, o PGMC, que 

pode vir a ser aprovado pela Anatel ainda em no-

vembro, o presidente-executivo da TelComp disse 

que ele precisa recuperar o tempo perdido.  

João Moura, TelComp 



Karim Lesina, AT&T com Carla Belitardo, Ericsson 
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Juliano Duque, InTelle e Marcos Grilanda, Amazon  

AT&T quer Internet das Coisas, mas diz que 
regras no Brasil não são claras  

 Em um painel especial sobre as Inovações em 

Telecomunicações, a responsável pelo desenvolvimen-

to da estratégia da Ericsson na América Latina e 

Caribe, Carla Belitardo, e o vice presidente para a 

Europa e América Latina da AT&T, Karim Lesina, 

expuseram suas opiniões e visões do que está por vir, 

principalmente em IoT. Mesmo concluindo que 

ainda há barreiras legais para a AT&T atuar em 

projetos de Internet das Coisas no Brasil - entre 

elas a questão do roaming e da obrigação do 

chip local - Lesina acredita no potencial que o 

País oferece na área. Durante o painel ele sus-

tentou que a AT&T está analisando o mercado 

brasileiro e as iniciativas em outros lugares do 

mundo para entender em quais nichos poderia 

atuar no País. Para que a internet das coisas se 

torne realidade, é necessário desenvolver o 

ecossistema, o que inclui modelos regulatórios, 

mas o principal, sem dúvida nenhuma, é a co-

nectividade. "Sem conexão não há IoT", pontu-

ou. Sobre as próprias teles, Lesina diz que é 

preciso mudar: “Hoje somos apenas uma companhia 

de comunicação e isto é algo que devemos analisar". 

O executivo da AT&T foi taxativo: como surgiram as 

OTTs nos serviços tradicionais, em IoT também vão 

surgir novos rivais, ainda assim, não se mostrou favo-

rável à regulamentação excessiva. "O mercado ditará 

quem fica".  

Amazon: metade do processamento de IoT 
vai acontecer na nuvem até 2020  

Pelo menos 75 bilhões de 

objetos vão estar conectados nos 

próximos quatro anos e serão, em 

média, 10 dispositivos por pessoa 

conectados à rede. Mais do que 

isso: metade de todo o processa-

mento dessas informações vai 

acontecer na computação em nu-

vem. "Não dá para dissociar IoT de 

uma estrutura de cloud compu-

ting. É certo que sem conectivi-

dade não se tem IoT. Mas as 

aplicações terão grande dificulda-

des sem computação em nuvem. 

Fato é: não basta conectar, é preciso processar e tirar 

valor", sustenta o diretor da Amazon Web Services, 

Marcos Grilanda, que participou do IX Seminário 

 

TelComp 2016. Juliano Duque, da InTelle, foi o in-

terlocutor do painel que contou com a participação de 

Alfredo Deak Junior, da Microsoft.  

Alfredo Deak Jr., Microsoft 



John Miller, ITI com Ana Bialer, ABDTIC 
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Mercado corporativo impulsiona receita  

 A América Net prevê fechar o ano de 2016 com 

crescimento de 47% de seu faturamento. Atualmente, 

a empresa tem cerca de 4 mil clientes corporativos e 

está presente em 250 cidades de sete Estados. Em 

entrevista durante o IX Seminário TelComp, José Luiz 

Pelosini, vice-presidente-executivo da América Net, 

revelou que parte da expansão se deve à conquista de 

contratos com redes varejistas presentes em shopping 

centers e ao crescimento da rede de fibra ótica no Es-

tado de São Paulo para cerca de 8 mil quilômetros.  

No painel sobre Segurança Cibernética, o vice-

presidente do Information Technology Industry 

Council (ITI), John S. Miller, e a diretora da AB-

DTIC, Ana Bialer, abordaram os desafios na área. 

Muitos países tratam a cibersegurança como parte de 

sua segurança nacional e muitos querem "trancar" 

suas fronteiras cibernética, o que é, na opinião de 

John Miller , bastante legítimo, mas não é compatível 

com a maneira que a internet foi desenvolvida e a 

'Trancar' as fronteiras cibernéticas é legítimo, 
mas invalida a Internet  

medida impede a interoperabilidade para se transferir 

dados. O especialista em segurança da informação 

acredita que os governos terão de trabalhar com o se-

tor privado para desenhar a política de cibersegurança 

e devem analisar múltiplos modelos antes de escolher 

um. "Privacidade é absolutamente essencial para as 

pessoas, companhias e governos. E ambos, segurança 

e privacidade, são essenciais para se ter confiança", 

destacou. 
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O IX Seminário TelComp 2016, reuniu 182 profissionais do setor e  

15 painelistas, sendo 04 painelistas associadas.  

Clique aqui e acesse as apresentações e os vídeos. 

Aníbal Diniz: “É muito complicado investir no Brasil” 

Quando há vontade política, os entraves são superados, afirmou o 

conselheiro da Anatel, Aníbal Diniz, ao participar do IX Seminário Tel-

Comp. Segundo o conselheiro, a governabilidade da atual gestão 

existe e é o momento ideal para destravar o setor de Telecomunicações 

no país. "Pensar em destravar os fundos setoriais. Em relação ao FUST, 

que pena que não investido, mas há um argumento forte que o  setor de 

Telecom sempre foi prejudicado ao longo da história, foi o que mais arre-

cadou e o menos beneficiado". Ele reiterou a necessidade de dar prota-

gonismo à Anatel, posição colocada pelo presidente da agência, Juarez 

Quadros. Também ressaltou a importância de olhar para os pequenos. 

"É tudo muito complicado para investir no Brasil, infelizmente".  

EXPEDIENTE: Informativo TelComp é o boletim de notícias da Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas. 
Diretoria executiva: Divino Sebastião de Souza (presidente do Conselho Consultivo); Alexandre Martinez: (Vice-Presidente do Conselho Consultivo), Luiz Henrique 
Barbosa da Silva, Gilberto Sotto Mayor, Leandro Guerra, José Luiz Pelosini e Tomas Fuchs (diretores). Presidente executivo: João Moura. Estratégia Regulatória: 
Antonio Rodriguez.   

Avenida Iraí, 438 cj. 45 Moema CEP: 04082-001 . São Paulo , SP   Tel: (11) 5533-8399 — telcomp.org.br 

Aníbal Diniz, Anatel 

http://www.telcomp.org.br/site/?p=402771

