
Serviços Móveis ao Alcance dos 

Provedores Regionais 

 

Revolução MVNE 



Nascemos como uma resposta aos  milhões de clientes que 

trocam de operadora anualmente à procura de melhores 

serviços, preços justos e mais respeito ao consumidor. 

 

A EUTV/Surf  Telecom está licenciada pela Anatel para prover 

serviços de telefonia móvel para usuários finais, empresas, 

instituições, segmentos do governo e a criação de MVNO's. 

Contratamos uma plataforma tecnológicas de última 

geração. 

 

Com cobertura nacional e roaming internacional. Operamos 

em uma rede 4G com suporte para 3G e 2G. 

SUA MARCA, NOSSA REDE! 
  QUEM SOMOS 
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SUA MARCA, NOSSA REDE! 
  QUEM SOMOS 

FREQUÊNCIA 4G PARA A CIDADE DE SÃO PAULO 

A oferta de lotes de frequência do leilão realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 

mostrou uma acirrada competição  

 

A Surf Telecom (EUTV) venceu o lote em São Paulo da frequência 2.600 MHz. Seu lance foi 30 vezes 

maior, exatamente 3.280% mais alto que o preço mínimo, vencendo outros seis concorrentes. 

 

A capital do Estado de São Paulo corresponde por 65% de todo o tráfego IP e possui a maior base de 

iPhones de todo o Brasil. 

 

O objetivo é atender esta demanda para cerca de 18 milhões de usuários, com churn anual da ordem 

50%, mostrando que os provedores atuais ainda não atendem as suas expectativas.  

 

A tecnologia que vai usar é LTE Cat 5 com velocidade de até 300Mbps, a primeira a ser 5G ready. 

 

A Surf é uma MVNE - MVNO de MVNOs (provê rede móvel de acesso nacional e roaming internacional, 

capacidade técnica, regulatória e estratégica para outros MVNO, chamadas credenciadas). Já possui dois 

contratos assinados, um deles protocolado na Anatel, praticamente igualando a totalidade de MVNOs de 

todas as outras operadoras do Brasil. 
 

* Matéria publicada na EXAME.COM do dia 11/03/2016 



SUA MARCA, NOSSA REDE! 
  QUEM SOMOS 

MVNO CORREIOS 



A MVNO permite que empresas ofereçam serviço celular 

com marca própria. É uma ferramenta para impulsionar, 

otimizar a comunicação, funcionando como um pacote de 

vantagens para fidelizar o participante. 

 

Atuam em nichos de mercado onde as operadoras 

tradicionais não atendem, atingindo consumidores atraídos 

pela força da marca, pelo preço ou pelo foco dado a este 

determinado mercado. 
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SUA MARCA, NOSSA REDE! 
  CICLO MVNOs 

Curiosidade 
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• O que é? 

• Dá retorno financeiro? 

• Se aplica ao meu negócio? 

• Meus clientes querem SMP! 

• Parece que é um bom negócio! 

• Vamos investir! 

• As Operadoras não atendem… 

• Nível de investimento … 

• Complexidade regulatória 
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  AGENTE FACILITADOR 
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• O que é? 

• Dá retorno financeiro? 

• Se aplica ao meu negócio? 

• Meus clientes querem SMP! 

• Parece que é um bom negócio! 

• Vamos investir! 

MVNO Surf 

Curiosidade 



SUA MARCA, NOSSA REDE! 
  MODELAGEM 

MODELO CO-BRANDED MVNO CREDENCIADA 

Benefícios 

ao  

Provedor 

• Receita na aquisição do cliente; 

• Receita recorrente nas recargas ;  

• Canal de Comunicação : MKT 

direto, promoções, avisos; 

• Atendimento aos clientes , digital 

no smartphone. 
 

Anteriores mais : 

• Elaboração de planos 

• Modelo Surf  transfer price, que 

permite margens um pouco 

mais elevadas. 
 

Benefícios 

aos  

Clientes 

• Oferta de planos atraentes; 

• Atendimento personalizado; 

• Avisos e ações pró-ativas.  

Anteriores mais : 

• Planos únicos; 

• Fidelização. 

Pontos  

Relevantes 

• Uso da sua marca. Anteriores mais: 

• Possibilidade de incluir  CO-

BRANDEDs  

Os modelos acima podem migrar entre si em qualquer momento 

 



SUA MARCA, NOSSA REDE! 
  POTENCIAIS CLIENTES 

Organizações em diferentes nichos ou segmentos, que já possuam acesso à 

potenciais clientes, podendo lançar sua própria MVNO, com baixa barreira 

financeira e estratégia de entrada. 

 

 

- Clubes Esportivos 

- Redes de Varejo 

- Instituições Religiosas 

- Empresas de Mídia 

- Bancos ou Grupos Financeiros 

- Base de clientes existente 

 

 

 

 
 
 
Acesso imediato à 

dezenas de prospects  
 



SUA MARCA, NOSSA REDE! 
  PLATAFORMA FLEXÍVEL 

 
Não é necessário conhecimento prévio de telecom, a Surf  cuida de toda a 

parte técnica, o Grupo define até onde quer gerir o negócio, dentro da 

cadeia de valor. 



Frequência 4G LTE 

MME 

S-GW 

HSS 

P-GW 

Core Network 

Responsabilidade ISP 

- Obter Frequência 

- Instalar eNodeB 

- Prover Backhaul 

Responsabilidade Surf Telecom 

- Core as a Service 

- Funcionalidades para atender cliente final 

- Solução “Chave na mão” 

 

 

Funcionalidades 

BSS 
Billing 
IN 
OCS 
CRM 
Provisioning 
SMSC 
PCRF 
DPI 
Lawful Interception 
Device Manager 
OTA SIM Card 
 
 
 

CORE AS A SERVICE PARA ISPs 



Vantagens: 

 

- Baixo investimento inicial, ISP instala Rede de Acesso 

(eNodeB) e provê Backhaul 

 

- Possibilidade de converter a licença SCM em SMP 

 

- Uso da Surf  Telecom para cobertura fora da sua região, 

usando rede da TIM 

 

- Equipamentos de Core e BSS em nuvem, com alta 

escalabilidade  

 

- Custo totalmente variável, pago por assinante 

 

 

 

CORE AS A SERVICE PARA ISPs 



SUA MARCA, NOSSA REDE! 
  POR QUE SOMOS IMBATÍVEIS 

Low Fare, Low Cost, No Frills e Fair Services 

Custos : 
• Assimetria regulatória permite custos mais competitivos que a concorrência; 

• Plataforma em cloud com alta escalabilidade; 

• Equipe espartana. 

Tecnologia : 
• Sem complexidade técnica; 

• Elaboração de planos com muita rapidez; 

• Dashboard de cliente em uma única tela para o atendente. 

Prazo : 

• Registro de nova credenciada na Anatel 

• Abertura no CN desejado 

• Abertura de pedidos de SIM Cards 

Experiência : 

•    Profissionais com alta experiência e track record de sucesso 

•    Parceiros: Bradesco BBI, Valid, Cielo, M4U entre outros 



SUA MARCA, NOSSA REDE! 
  ESTIMATIVA DE RECEITA 

Remuneração  

Base 20.000 

Tarifa Celular Ano R$ 480,00 

Receita Anual R$ 403.200,00 

4 Anos de Atividades R$ 1.612.800,00 

Venda dos SIM CARDS e CRM por conta do PARCEIRO 



Luciano Ueta       

(11) 98133 2828  e (19) 99247-5318 

luciano@eutv.com.br 

 

SUA MARCA, NOSSA REDE! 
  CONTATOS 

OBRIGADO! 


