Futurecom 2018: ABRINT reúne setor em manhã de palestras sobre
tendências e oportunidades para provedores de internet
Questões do mercado de telecom serão debatidas no “Momento ABRINT” na manhã do dia 18;
entidade estará presente, ainda, em dois painéis sobre o futuro da conectividade no Brasil
A ABRINT (Associação Brasileira dos Provedores de Internet e Telecomunicações) participa da 20ª edição
do Futurecom, com uma agenda de debates voltados aos assuntos mais relevantes do mercado de
provedores de internet – setor que equivale a mais de 18% do total de acessos de banda larga realizados
no Brasil (segundo dados da Anatel). O evento, considerado o maior da América Latina voltado aos
mercados de telecomunicações e tecnologia da informação, ocorre no São Paulo Expo, na zona sul de
São Paulo, entre os dias 15 e 18 de outubro.
Pelo segundo ano consecutivo, a entidade promove o “Momento ABRINT”: uma manhã de palestras,
marcada para o dia 18 de outubro, que abordará temas como o novo Plano Geral de Metas de
Competição (PGMC) da Anatel; compartilhamento de postes; Plano Estrutural de Redes de
Telecomunicações (PERT) e o Financiamento de Provedores. Dois executivos da associação integram
também painéis, no dia 17: às 14h30, o presidente, Basílio Perez, estará presente em “Como a Regulação
pode tirar o Brasil da Era da Conexão Discada?”; e, às 14h, o conselheiro Erich Rodrigues, fará parte de
“ISP’s | Satélites Allways Connected: Which is the best technology solution for the business?”.
“2018 é um ano muito emblemático, não apenas pelas importantes eleições. Marca também o 10º
aniversário da ABRINT e a 20ª edição do Futurecom. As datas nos convidam a refletir sobre os avanços
das telecomunicações brasileiras e, mais especificamente, dos provedores de internet. Contaremos com
uma agenda bastante relevante para debater as medidas necessárias para garantir uma evolução
constante do setor, levantando pautas que serão fundamentais no próximo governo”, comenta Basílio
Perez, presidente da entidade.
Durante a campanha eleitoral, a ABRINT enviou um estudo a todos os candidatos à presidência
apontando sugestões de políticas públicas voltadas à inclusão digital da população e à estruturação de
uma política tributária adequada à pequena empresa, entre outros pontos. “Considerando a imensidão
do Brasil e as muitas desigualdades ainda existentes, é fundamental incentivar o crescimento dos
provedores de internet, como forma de universalizar a banda larga - especialmente nas regiões mais
carentes do país -, e, assim, promover o desenvolvimento econômico e social”, complementa Perez.
Nomes como Ricardo Rivera, diretor do departamento de TICs do BNDES; Humberto de Souza Leite,
gerente do escritório de promoção e atração de investimento e relacionamento institucional do Banco
do Nordeste; Katia Pedroso, sócia da Telconsultoria; e Caio Boniha, sócio da consultoria Futurion
estarão presentes no Momento ABRINT para integrar debates sobre alguns dos temas mais relevantes ao
setor na atualidade, com moderação de membros da associação. Outras contribuições da entidade se
darão nos painéis “Como a Regulação pode tirar o Brasil da Era da Conexão Discada?” e de “ISP´s |
Satélites Allways Connected: Which is the best technology solution for the business?” (em tradução
livre: “Provedores | Satélites Sempre Conectados: Qual a melhor solução tecnológica para os negócios?”),
que contarão com as participações, respectivamente, de Basílio Perez, presidente da ABRINT, e Erich
Rodrigues, conselheiro.

Em seu estande, a ABRINT oferecerá balcões para que parceiros exponham
sua marca. “A exemplo dos últimos anos, nosso estande será um ponto de encontro para intercâmbio de
ideias, com o objetivo de ressaltar a importância dos pequenos provedores. Segundo dados divulgados
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2017, quase 40% dos lares no Brasil não
estão conectados à internet. É urgente que essas pessoas sejam incluídas e essa é a missão das
empresas representadas pela ABRINT”, finaliza Basílio Perez.
ABRINT abre espaço para que parceiros exponham novidades no Futurecom 2018
O estande da ABRINT será o ponto de encontro dos provedores de internet na 20ª edição do Futurecom.
A exemplo do ocorrido nos últimos anos, a associação abre espaço para que parceiros exponham algumas
das principais novidades do mercado voltado aos provedores de internet. Confira os destaques:
•

Academia Telecom oferece cursos de especialização para negócios da fibra óptica
A Academia Telecom surgiu num mercado nacional em franco crescimento, com cursos de
especialização, treinamentos e eventos voltados para toda a cadeia de negócios da fibra óptica.
Atualmente, são oferecidos seis cursos (Professional FTTX, Instalador FTTH, Professional POL,
Especialista GPON, Especialista Segurança IP e Compartilhamento de Postes), que combinam
ensinamentos teóricos e vivências práticas.

•

LBRX expõe produtos ligados às telecomunicações
No mercado há mais de 40 anos, a LRBX atua em vários segmentos, sempre no desenvolvimento
de novos produtos ligados às telecomunicações. Entre as soluções expostas no Futurecom está a
Cordoalha Dielétrica (desenvolvida para a sustentação de redes telecom), o Fio de Espinar
Deielétrico (sem risco de descarga elétrica) e o Suporte Duplo Dielétrico (100% injetado em
termoplástico, sem nenhum componente metálico).

•

ConnectMaster Online será lançado pela Netcon Américas
A Netcon Americas apresenta a nova interface web para serviços de campo do ConnectMaster, o
mais completo software de gestão de inventário e documentação de redes de telecomunicações
do mercado. A nova interface web é integrada ao ConnectMaster Windows e otimizada para os
usuários que precisam acessar os dados de inventário de modo rápido e simplificado.

•

Nextest apresenta nova Máquina de Emenda por Fusão de Fibra Óptica
Durante a Futurecom, a Nextest apresenta ao mercado a nova Máquina de Emenda por Fusão de
Fibra Óptica Sumitomo T-56, única com opcional de GPS integrado de fábrica, ideal para o
Backbone e também para as Redes FTTx. Uma evolução do modelo anterior T-55, a nova máquina
de emenda continua definindo padrões mais elevados de performance e confiabilidade.

•

Shapeblue habilita operadoras na venda de serviços cloud
A ShapeBlue habilita operadoras de telecomunicações e datacenters na venda de serviços Cloud
para o cliente-final. O serviço de valor agregado proporciona vantagens fiscais e competitivas,
como menor tributação para a operadora e redução de custos para o cliente final.

•

Think Technology oferece know-how na implantação de redes FTTC e FTTH

A Think Technology está no mercado disposta a auxiliar os provedores de
internet na expansão e lançamento de suas redes ópticas. Nascida da união de
três provedores, a Think oferece know-how e vivência de seus sócios na implantação e
atendimento de redes FTTC e FTTH.

AGENDA

MOMENTO ABRINT – 18 de Outubro (Palestras no Auditório Landell)
Tema: O que muda para o provedor regional com o novo PGMC – Plano Geral de Metas de
Competição
Horário: 9h às 10h
Debatedores: Fábio Casotti*, gerente da Anatel; Kátia Pedroso, sócia da Telconsultoria; e
Basílio Perez, presidente da ABRINT.
Tema: Nova resolução de compartilhamento de postes: como aprimorar a regulamentação e
garantir a sua efetividade
Horário: 10 às 11h
Debatedores: André Ruelli*, superintendente da Aneel; Fábio Casotti, gerente da Anatel;
Kátia Pedroso, sócia da Telconsultoria; e Basílio Perez, presidente da ABRINT.
Tema: O Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações (PERT) e o anteprojeto de lei
elaborados pela Anatel serão capazes levar acesso aos domicílios sem conexão?
Horário: 11h30 às 12h
Debatedores: Caio Bonilha, sócio da consultoria Futurion; e Cristiane Sanches, diretora
jurídica da ABRINT; e Basílio Perez, presidente da ABRINT; e Paulo Henrique da Silva Vitor,
sócio do escritório Silva Vitor Faria & Ribeiro
Tema: Financiamento: conheça as alternativas que estão se desenhando para os provedores
Horário: 12h às 13h
Debatedores: Ricardo Rivera, diretor do departamento de TICs do BNDES; Humberto de
Souza Leite, gerente do escritório de promoção e atração de investimento e relacionamento
institucional do Banco do Nordeste; e Erich Rodrigues, vice-presidente do conselho da
ABRINT.
*a confirmar

PAINÉIS FUTURECOM
17 de outubro
Tema: Como a Regulação pode tirar o Brasil da Era da Conexão Discada?
Local e horário: Auditório Landell, das 14h30 às 17h30
Representante da ABRINT: Basílio Perez, presidente da ABRINT
Pontos importante do debate:
• Simplificação da regulamentação e dos licenciamentos
• Assimetria regulatória x roaming permanente
• Inclusão Digital

• Uso e compartilhamento de infraestruturas / direito de passagem
• Foco no desenvolvimento industrial
• Plano Nacional de Banda Larga
• PLC 79/16
• Incentivos com foco no desenvolvimento do IoT
Participantes
• Basílio Perez, presidente da ABRINT
• Camilla Tapias VP Assuntos Corporativos | Brasil @ Vivo
• Juelinton Silveira Diretor de Negócios Governamentais e Comunicações @ Huawei
• Marcelo Ribeiro Gerente Senior @ KPMG
• Tiago Machado Diretor De Relações Institucionais E Governo @ Ericsson
• Ricardo Distler Sócio Diretor @ Accenture
• Carlos Eduardo Monteiro Diretor de Relações Institucionais @ Oi
• Oscar Petersen Diretor Executivo Jurídico, Regulatório e Institucional @ Claro
• Carlos Eduardo De Faria Franco Diretor de Assuntos Regulatórios @ TIM

17 de outubro
Tema: ISP´s | Satélites Allways Connected: Which is the best technology solution for the
business?
Local e horário: Auditório Mauá 1; das 14h às 15h30
Representante da ABRINT: Erich Rodrigues, vice-presidente do Conselho da ABRINT
Pontos importante do debate:
• Cenário - meio rural
• Cenário - localidades remotas
• Cenário - pequenas cidades / municípios
• Cenário - Conectividade para Comunicações críticas
• Programa Internet para Todos - onde estamos?
• Parceria para a oferta conjunta de acesso à Internet
Participantes
• Caio Bonilha Partner @ Futurion Análise Empresarial
• Gustavo Vieira CIO @ Vale
• Artur Coimbra de Oliveira Diretor do Departamento de Banda Larga @ MCTIC
• Erich Matos Rodrigues Conselheiro @ Abrint
• Dário Burda Júnior Presidente @ APIMS
• Marcio Brasil Managing Sales Director, Brazil @ Intelsat
• Sérgio Chaves Diretor de Negócios para América do Sul @ Hispamar
• Aníbal Diniz Conselheiro @ Anatel
• Rafael Muente Presidente @ Osiptel | Peru

Sobre a ABRINT

A Associação Brasileira de Internet e Telecomunicações (ABRINT) tem atuação
nacional e representa provedores regionais de internet em discussões junto ao governo, órgãos
regulatórios e entidades afins. Provedores são majoritariamente empresas de pequeno e médio portes.
Segundo a Anatel, há pelo menos um provedor em operação em todas as cidades do país, e, juntos, eles
formam a quarta maior empresa de comunicação do Brasil.
ABRINT - Contatos para a imprensa:
Weber Shandwick Brasil
PABX: (11) 3027-0200 / 3531-4950
Erika Borges eborges@webershandwick.com Telefone: (11) 3027-0212
Diego Fortunato dfortunato@webershandwick.com Telefone: (11) 3027-0214
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