
Serviços Móveis ao alcance dos 

Provedores Regionais 

 

Revolução MVNE 
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Quem somos 

Autorizatária Anatel para oferecer serviços de telecomunicações móveis à usuários 

finais, empresas, governo e a organizações interessadas em oferecer serviços 

móveis à seus clientes. 
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Somos operadora Tier1 

Outorgados pela Anatel de Acordo com o DOU  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plataforma MVNE 
 
• Podemos “pendurar” outras MVNOs credenciadas 
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Vencedores do Leilão de Licença 4G na cidade de São Paulo 

A Surf Telecom foi a vencedora do leilão de sobras de frequencia 4G na cidade de São 
Paulo, podendo assim oferecer serviços também em rede própria. 
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Ciclo Doloroso MVNOs 
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• O que é? 

• Dá dinheiro? 

• Se aplica ao meu negócio? 

• Meus clientes querem SMP! 

• Parece que pára em pé ! 

• Vamos investir! 

• MNO nem me atende… 

• Nossa, que CAPEX … 

• Complexidade regulatória 
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Seus Problema se acabaram-se!!!! 

fev/2016 

Curiosidade 

En
tu

si
as

m
o

 

D
ec

ep
çã

o
 • O que é? 

• Dá dinheiro? 

• Se aplica ao meu negócio? 

• Meus clientes querem SMP! 

• Parece que pára em pé ! 

• Vamos investir! 

• MNO nem me atende… 

• Nossa que CAPEX … 

• Complexidade regulatória 

MVNO Surf 
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Vislumbramos 2 modelagens simples de atuação conjunta 

Os modelos abaixo podem migrar entre si em qualquer momento 

Modelo Canal Negócios MVNO 

Benefícios  
Provedor 

• Receita na aquisição do cliente 
• Receita recorrente nas recargas 

(quando cobradas nos seus canais)  
• Canal Comunicação : mktg direto, 

promoções, avisos 
• Atendimento a clientes  Digital no 

smartphone 
 

Anteriores mais : 
 
• Elaboração de planos 
• Modelo Surf transfer price, que 

permite margens mais elevadas 
 

Benefícios 
aos  
Clientes 

• Oferta plano atraente 
• Atendimento a cliente 
• Avisos e ações pró-ativas  

Anteriores mais : 
 
• Planos únicos 
• Fidelização 

Pontos  
atenção 

• ? • Uso da sua Marca  
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Onde o Provedor vai pescar?  

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

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

e estratégica de entrada. 

 

 

- Clubes Esportivos 

- Redes de Varejo 

- Instituições Religiosas 

- Empresas de Mídia 

- Bancos ou Grupos Financeiros 

- Base de clientes existente 
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Acesso imediato a milhares 
de prospects  
 



9 

MVNO – benefícios para o Grupo 

MVNO é uma plataforma poderosa para relacionamento com clientes e fidelização, com 
extensos benefícios aos cliente  
 
Relacionamento com clientes - ações pró-ativas de comunicação, retorno de chamadas, 
atendimento 
 
Ações de fidelização – Benefícios altamente valorizados pelos clientes, com baixo custo 
para o Grupo, pois existe um spread enorme entre percepção de valor e custo 
 
Novas fontes de receita 
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Porque a Surf é imbatível 

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

 
Passos : 
• 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 
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Plataforma MVNE 
Não é necessário conhecimento prévio de telecom, a Surf cuida de toda a parte 
técnica, e o Grupo define até onde quer gerir o negócio, dentro da cadeia de 
valor. 
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Grandezas financeiras estimadas 
Com acesso imediato a milhões de prospects, simulamos como exemplo uma 

projeção de resultado com apenas 5.000 clientes 

• ARPU anual : R$480 

 

•Número de clientes : 5.000 

 

•Receita Bruta Gerada/Ano: R$ 2.4 Milhões 

 

•EBITDA típico : 12% 

 

•EBITDA da operação MVNO/Ano : R$ 288 mil 
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Obrigado 

Luiz Quintão 

CTO 

luiz@surf4g.com.br 
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davi@surf4g.com.br

