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CONSULTA PÚBLICA 198 
ATL – ALGAR TELECOM LESTE S/A 

 
 
    
Comentários: 
 
 
Mercado de Serviços Móveis 
 
O Brasil possui hoje mais de 15 milhões de telefones móveis celulares. 
Possui, tambem, uma rede de roaming que permite aos usuários de todas as 
operadoras do SMC, viajarem com seus próprios telefones e falarem em qualquer 
Estado da Federação em roaming automático.  
 
 
Disponibilidade de Infra Estrutura e Terminais 
 
Atualmente, a única tecnologia que pode trabalhar na faixa de 1800 MHz é o GSM, 
utilizado primordialmente pelas operadoras européias. 
 
Na América, existem operadoras de PCS que disponibilizam o GSM, mas na faixa de 
1900 MHz. 
 
Os fornecedores de equipamento que já trabalhavam com as tecnologias digitais (IS-
136 e IS-95) na faixa de 900 MHz também começaram a disponibilizá-las em 
versões dual-band na faixa de 1900 MHz. 
 
No caso da utilização da banda de 1900 MHz seria possível a adoção de qualquer 
uma das três tecnologias: IS-136, IS-95 e GSM pelas operadoras de PCS sem que a 
facilidade do serviço de roaming automático em todos os Estados da Federação 
fosse perdida. 
 
 
Rede de Sinalização 
 
Como mencionado anteriormente, o Brasil segue o padrão americano para 
especificação da interface rádio das redes de telefonia celular. O padrão de 
sinalização utilizado para permitir o roaming automático e a comunicação dos 
elementos de rede (central, VLR, HLR, AuC e EiR), IS-41, também é o padrão 
adotado nos Estados Unidos e especificado pela TIA/EIA. 
 
As redes que adotam a tecnologia GSM, também têm a comunicação entre os seus 
elementos de rede padronizada. No entanto, o protocolo de sinalização utilizado com 
tal propósito (MAP ou Mobile Application Part) é distinto do protocolo MAP 
encontrado nas redes IS-41. 
 
Para permitir que redes que utilizam IS-41 (como AMPS, IS-136 ou IS-95) se 
comuniquem com redes GSM, será necessária a inclusão de unidades que realizem 
a tradução e consequente conversão destes protocolos. 
 



 

Disponibilidade de Terminais 
 

Todos os terminais baseados no padrão IS-136, que estão à disposição dos 
usuários ATL, podem tanto se comunicar através da faixa de 900 MHz como através 
da faixa de 1900 MHz. 
 
Não existe ainda disponível no mercado nacional, fornecedores de aparelhos 
celulares cujos terminais trabalhem nas bandas de 900 MHz e 1800 MHz. 
 
Aparelhos duais TDMA/GSM devem surgir apenas no final de 2000 e serão, 
inicialmente, muito caros. 
 
 

Possibilidade de Roaming Nacional e Internacional  

 
Hoje, no Brasil, o maior tráfego de roaming é o nacional. O roaming internacional 
ainda está começando, mas, podemos verificar pelo tráfego de passageiros entre os 
países que o maior interesse por roaming é para as Américas. 
 
Dados da Embratur para o ano de 1996 mostram que os viajantes com origem Brasil 
e destino países das Américas correspondem à 70% do total, enquanto, viajantes 
com origem Brasil e destino Europa, Asia, Africa e Oceania correspondem à 30% do 
total. No sentido inverso, destino Brasil e origem países das Américas o percentual, 
para o ano de 1996, é de 69% e o resto do mundo é responsável por 31%. 
 
O roaming nacional e o roaming entre os países das Américas seria fortemente 
facilitado, portanto, se a banda de 1900 MHz fosse utilizada.  
 
 

Implantação futura do IMT-2000 

 
Fabricantes de equipamentos para telefonia celular baseado no padrão IS-136, já 
estão desenvolvendo estratégias sobre como operadoras que se utilizam de tal 
padrão tanto na banda de 800 MHz como na de 1900 MHz, poderão migrar para 
uma estrutura de rede que segue os requisitos do IMT-2000. 
 
 
 
Conclusão 
 
Pelas informações apresentadas anteriormente, e tendo em vista a atual 
configuração da alocação de frequências na faixa dos espectro que vai de 1850 MHz 
a 2200 MHz, sugerimos que: 
 
 1 – A licença do PCS ocupe a faixa de 1900 MHz  
 
Isto acarretará: 



• Facilidade de roaming nos países das Américas que são os mais visitados pelos 
brasileiros 

• Custos menores de fabricação em termos de produção de telefones celulares 
• Possibilidade de escolha pelos operadores do PCS baseando a escolha no 

mercado, na eficiência da infra-estrutura e no custo  
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CONSULTA PÚBLICA 198 DA ANATEL 
COLABORAÇÃO DE EMPRESA ALGAR TELECOM 
  
Item-2 – Considerações : 
Estamos compondo com a CITEL (Comissão Inter - americana de Telecomunicações), que 
recomenda a utilização da faixa de 1,9 GHz para o PCS nas Américas. 
 
Lembramos que a ANATEL como Órgão Regulador deverá promover a justa competição, não 
prejudicando as prestadoras de serviço móvel celular que adquiriram suas concessões por preços 
estipulados pelo mercado competitivo, através de licitações. Com o pagamento das concessões, as 
empresas tem diminuído o seu poder de investimento em equipamentos e ampliação de suas redes. 
Se a disputa pelo PCS não levar em consideração estes fatores, poderá inviabilizar, o serviço móvel 
celular, para algumas empresas. 
 
Item-3.1 – Mercado dos Serviços Móveis :  
A divisão de mercado para este serviço poderia ser por cidade. Uma opção seria a divisão de 
mercado adotada nas licitações da TV a cabo. 
 
Não deverá existir obrigatoriedade de cobertura total nas áreas de prestação de serviço. 
O cronograma de implantação do serviço deverá ser bem flexível. 
 
3.4 – Aspectos de padronização 
Vários países americanos acataram a recomendação da CITEL e adotaram o padrão 1.9 GHz para o 
PCS. 
 
Possibilidade de exportação de produtos e serviços para países americanos para os quais vão em 
torno de 90% de nossos turistas. 
 
3.5 – Disponibilidade de infra-estrutura e terminais 
Já esta determinado que na faixa de 1,9 GHz vamos ter operação de WLL no Brasil, podendo ser 
aproveitada a infra-estrutura para o PCS, o que poderia baixar custos e consequentemente as tarifas 
do serviço. 
 
 
Item-3.6 – Necessidade de limpeza de faixa 
A Anatel  deverá fornecer parâmetros claros e objetivos de como será realizada a “Limpeza de Faixa”, 
caso necessário.  
 


