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SHS, QD 02 – Bloco D – Asa Sul,
Brasília

Competição e Compartilhamento:
avaliação do mercado de atacado
Em julho de 2014, completam-se dez meses do início da
operação do Sistema Nacional de Ofertas de Atacado
(SNOA). Os primeiros números da movimentação do sistema
mostram que houve um avanço no compartilhamento
de infraestrutura, principalmente de torres, e uma maior
entrega, dentro dos prazos estipulados, da EILD padrão
contava com 3.400 usuários cadastrados. E grandes
empresas foram as maiores demandantes, tanto de torres
como de EILDs.
Se o SNOA representou um reconhecido avanço sobre a
situação anterior, onde não se tinha um mapa da
infraestrutura oferecida pelas prestadoras de serviços de
telecomunicações e daquelas demandadas, nem do preço
médio praticado, ainda há muitos problemas a serem
superados. As prestadoras de menor porte reclamam de
que as ofertas envolvem serviços embutidos, o que encarece
o aluguel de torres, por exemplo. Dizem que o preço da EILD
ainda é elevado e querem uma atenção maior do regulador
para as ofertas de links para banda larga.
O objetivo deste debate é fazer uma avaliação dos avanços
trazidos pelo SNOA em cada segmento de mercado, das
barreiras ainda existentes, dos problemas para superá-las e
da reivindicação de que o aluguel dos postes venha a fazer
parte do sistema, com mapa da oferta e preços públicos.
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João Moura | Presidente da Telcomp
Leo Petersen | Diretor de Atacado da Telefônica Vivo
Marcelo Bechara | Conselheiro Relator do Plano Geral de Metas
de Competição, que criou o SNOA
Mario Girasole | Vice-presidente da TIM
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Infraestrutura de Postes e Torres:
a visão dos diferentes players
O aluguel de postes é um insumo básico para o setor de telecom, mas é
um ativo muito importante para as concessionárias elétricas. Qual a visão
desse segmento? Por que os preços até hoje não foram acordados?
Mesmo para os que reclamam que o georreferenciamento das torres
constante do SNOA contenha imprecisões, saber onde estão os ativos a
serem compartilhados é uma informação vital para o plano de negócio de
qualquer competidor. Por isso, cresce a reivindicação de que também os
postes, ativo fundamental para a implantação de redes, venham a se
integrar ao SNOA. E as empresas que compraram esta infraestrutura, mas
não são reguladas pela Anatel, o que pensam dessa discussão?
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Basílio Perez | Presidente da Abrint
Fernando Magalhães | Diretor de Programação da NET Serviços
Dymitr Wajsman | Presidente UTC America Latina
Teresa Vernaglia | VP de Serviços Compartilhados e
Comercial da AES Eletropaulo
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João Rezende | Presidente da Anatel

PAINEL 3

A oferta de interconexão ou de conexão IP?
Uma das críticas ao SNOA é de que na primeira rodada de negociações o
regulador deu pouca atenção às ofertas de conexão IP, pelas quais há a
maior demanda em termos de provedores de internet. Na segunda
rodada de negociações, o que está mudando?
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Compartilhamento de torres e redes
e aluguel de infraestrutura
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Por que a demanda se concentrou nas grandes
empresas? Praticamente não houve solicitação por
serviços desagregados de rede. Isso não interessa ao

Carlos Baigorri | Superintendente de Competição da Anatel
Eduardo Fumes Parajo | Presidente do Conselho Consultivo da Abranet
Marcelo Siena | Membro do Conselho Superior da Rede Telesul

Os preços impedem a pulverização? As empresas que
estão cedendo a infraestrutura, qual a avaliação?
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por e-mail: edna@momentoeditorial.com.br
ou telefone: (11) 3124-7444
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