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São Paulo, 17 de janeiro de 2000 
 
À 
Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL 
Superintendência de Serviços Privados 
CONSULTA PÚBLICA Nº 198, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1999 
SAS, QUADRA 6 – Ed. MINISTRO SÉRGIO MOTTA - 2° and. - Biblioteca 
70313-900  Brasília – DF 
 
 
 

BCP S.A., sociedade anônima inscrita no CGC/MF sob o no  40.432.544/001-47, 
com sede na Rua Flórida 1970, na Cidade e Estado de São Paulo, na qualidade de 
concessionária do Serviço Móvel Celular – Banda B da Região 1, consoante  Decreto de 
Outorga de 17 de julho de 1997, seção I, e Contrato de Concessão n° DOTC – 003/97 – 
SFO/MC, assinado aos 6 de agosto de 1997, cujo extrato foi publicado no DOU de 7 de 
agosto de 1997, vem à presença de V.Sas., para apresentar seus comentários e sugestões à 
Consulta Pública 198 que propõe possíveis formas de utilização de faixas de freqüências 
para prestação de serviços de comunicações móveis terrestres. 
 
 
1. Introdução 
 
A Lei Geral da Telecomunicações aprovada em 1997 teve como objetivo viabilizar a 
privatização dos serviços de telecomunicações no Brasil e criar condições para o 
desenvolvimento deste setor, fator  essencial ao crescimento econômico do país. 
 
O modelo de privatização, em linhas gerais, contemplou a reconfiguração das empresas 
existentes e o ingresso de novos operadores, de forma a assegurar a existência de, na fase 
inicial, dois concorrentes em cada região, nas modalidades de telefonia fixa e celular, e 
também no segmento de longa distância nacional e internacional.  As regulamentações 
aplicáveis às diversas modalidades de serviços estão sendo constantemente atualizadas, por 
iniciativa da Anatel, de forma a facilitar o cumprimento dos objetivos da Lei. 
 
No segmento de telefonia celular o país foi dividido em 10 regiões e, em cada uma, criada 
uma empresa holding, englobando as empresas existentes – a Banda A - e licitada uma 
concessão para operação da Banda B.  As únicas exceções foram as Áreas 1 e 2 –
correspondentes ao interior e região metropolitana de São Paulo, respectivamente, cuja 
Banda A foi atribuída a um único operador  e a Banda B dividida, não se permitindo a 
aquisição conjunta.  O modelo estabelece restrições para alterações de controle societário 
que impedem, por vários anos, restruturações mais amplas que proporcionem ao operadores 
atuais a possibilidade de expandir suas fronteiras de atuação e auferir economias de escala 
importantes. 
 
Além de criar as condições iniciais para a introdução da competição empresarial no setor de 
telefonia celular, o modelo de privatização estabeleceu regras visando a expansão das redes 
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em nível nacional, a interconexão com as redes fixas e o roaming, para proporcionar ao 
usuário a comodidade de uso do serviço em outras áreas além da atendida pela operadora 
da qual é cliente. 
 
O modelo de regulamentação do setor permitiu o crescimento do mercado de telefonia 
celular de forma significativa, superando as mais otimistas projeções: O total de assinantes 
do serviço no país, evoluiu de pouco mais de 7 milhões em 1998 para quase 14 milhões no 
final de 1999.  Este crescimento foi possibilitado pela forte redução de preços de adesão ao 
serviço, a maior barreira de acesso do consumidor. Em 1998 os preços de entrada eram 
aproximadamente US$ 700 (terminal e habilitação) e no final de 1999 já eram inferiores a 
US$ 200. Em termos de tarifas de uso, observou-se também redução significativa, no valor 
real da cesta, já que os repasses dos efeitos da inflação foram mínimos e a tarifa  de 
habilitação praticamente eliminada.  Note-se que no mesmo período o setor sofreu os 
efeitos da desvalorização cambial, já que os custos operacionais e os preços dos terminais 
são significativamente influenciados pelo câmbio.  
 
A expansão de capacidade, cobertura, evolução tecnológica e melhoria expressiva dos 
serviços foram também fatores importantes para impulsionar o crescimento do setor. 
 
A evolução do setor de telefonia celular em 1999 demostra inequivocamente, que o modelo 
concorrencial está funcionando efetivamente, não só pela redução de tarifas (hoje uma das 
mais baixas do mundo) mas também pela melhoria dos serviços ao cliente.  No Brasil, o 
assinante conta hoje com grande variedade terminais, de planos de preço, ampla 
distribuição, financiamento para aquisição de aparelhos e serviços  de valor agregado tão 
avançados como os disponíveis nos mercados mais evoluídos.  
 
As pressões competitivas demandaram investimentos significativos por todas as operadoras 
e resultaram em expressiva redução de margens de lucro ou mesmo em pesados prejuízos 
operacionais, absorvidos pelos investidores no pressuposto que os ganhos futuros de escala 
permitirão a recuperação. 
 
Entendemos que a atuação da Anatel, no cumprimento de suas atribuições para o 
desenvolvimento do quadro regulatório das telecomunicações no país, deve criar condições 
para a preservação dos avanços conseguidos no Setor e para sua expansão em bases 
economicamente sustentáveis.  
 
2. A introdução do PCS no contexto brasileiro. 
 
Se a Anatel entende que o desenvolvimento do setor de telefonia celular requer a 
introdução do PCS neste momento, isto deve ser feito de forma a não inviabilizar a 
consolidação dos investimentos realizados pelo Setor até o momento, sob pena de se 
retroceder no modelo de competição, com prejuízos econômicos importantes para a 
sociedade.  O enfraquecimento dos operadores atuais em benefícios dos novos entrantes 
significará, no futuro, uma diminuição no grau de competição dentro do setor. 
 
Os investimentos realizados até o momento pelas operadoras de celular, em especial as de 
banda b, que ingressaram no mercado há muito pouco tempo (menos de 2 anos) foram 
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realizados no pressuposto de que o modelo regulatório permitiria a expansão de seus 
serviços de forma a viabilizar economias de escala essenciais ao seu equilíbrio econômico.  
Para que isto aconteça, a introdução do PCS no contexto brasileiro, deve contemplar os 
seguinte principais aspectos: 
 
a. A alocação de 10MHz de espectro adicional para os operadores atuais, na faixa de 
1.900MHz.. Este espectro adicional é essencial para tornar possível o oferecimento de 
serviços avançados, comparáveis aos que os novos entrantes poderão prestar e portanto 
assegurar o equilíbrio nas condições competitivas. A faixa de 1.900 MHz é a única que 
pode ser operada em conjunto com a faixa de atual de 850MHz e para a qual já existem no 
mercado terminais de dupla banda, de vários fabricantes. 
 
b. A possibilidade de expansão de áreas de concessão dos atuais operadores das bandas A 
& B, através de aquisição de autorizações na faixa de 1.900MHz, em outras áreas, por 
aqueles que considerarem tal expansão importante para viabilizar seu equilíbrio econômico. 
 
c. A preservação da isonomia regulatória de forma a assegurar que todos os concorrentes 
(bandas A& C e PCS) estarão sujeitos às mesmas regras, não se criando portanto, 
desvantagens competitivas estruturais, que levariam a desequilíbrios no mercados. 
 
d. A manutenção da liberdade para escolha de tecnologia, como previsto no modelo 
original do Setor, de tal forma que as decisões sobre investimentos de capital sejam feitas 
da forma mais racional, com maiores benefícios para toda a Sociedade. 
 
e. O oferecimento imediato de serviços de roaming pois este tem sido importante 
impulsionador do crescimento do Setor já que esta é uma comodidade altamente valorizada 
pelo usuário e importante fonte de receita para os operadores. 
 
Nos parágrafos seguintes abordaremos os aspectos contemplados no parágrafo 3 da 
Consulta Pública número 198, demostrando que a alocação da faixa de 1.900MHz. é a que 
melhor concorre para o desenvolvimento sustentável para os serviços de comunicações 
móveis terrestres.   
 
 
3. COMENTÁRIOS SOBRE OS PRINCIPAIS ASPECTOS ABORDADOS PELA 

ANATEL NA CONSULTA PÚBLICA NÚMERO 198. 
 
 
 
3.1. Mercado de serviços móveis 
 
Recomendação: Adoção da faixa de 1.900 MHz. 
 
Considerando a tendência de crescimento do mercado de serviços móveis torna-se 
imprescindível considerar, quando da decisão sobre as possíveis formas de utilização de 
faixas de freqüências destinadas à ampliação da prestação de tais serviços, a necessidade de 
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otimização dos investimentos envolvidos, a rapidez de sua implantação e os melhores 
benefícios para os usuários. 
 
Analisando-se estas características para cada faixa com possibilidades de uso verifica-se 
que a escolha da faixa de 1.900 MHz  garante a otimização do uso e compartilhamento de 
redes e terminais, não só das novas operadoras como também dos operadores atuais e, 
consequentemente, assegura que os investimentos totais sejam otimizados, minimizando-se 
redundâncias. Ademais, a adoção desta permitirá que a entrada de novos concorrentes e a 
expansão e consolidação dos atuais operadores se dê em condições eqüitativas, fator 
essencial para que se estabeleça concorrência saudável.  
 
É de se observar que, em relação ao processo de privatização do Serviço Móvel Celular no 
Brasil, o PCS estará sendo introduzido com intervalo de tempo muito menor que em outros 
mercados (Estados Unidos 14 anos, Coréia 13 anos, Argentina 10 anos, por exemplo) e, 
portanto, antes que os investimentos realizados sejam consolidados.  Como decorrência, 
caso a alocação de freqüências venha ocasionar ineficiência estruturais  ou redundâncias 
excessivas, todo o Setor se enfraquecerá e, em curto prazo, estará exposto a menor grau de 
concorrência. Assim, é de se esperar que o ingresso do PCS venha proporcionar uma 
oportunidade de consolidação dos investimentos já realizados, com  a manutenção dos 
atuais operadores como concorrentes viáveis no futuro próximo. 
 
Por outro lado, a existência, inclusive no mercado brasileiro, de terminais “dual band” 
compatíveis com as freqüências de 850 e 1.900 MHz representa um outro e importante 
fator para o desenvolvimento do Setor. 
 
Em termos de utilização de infra-estrutura a adoção da faixa de 1.900 MHz apresenta claros 
ganhos em termos de compatibilidade com a faixa de 850 MHz como demonstrado abaixo: 
 
Elemento de infra-estrutura 850MHz com 

1.800MHz 
850MHz com 
1900MHz 

ERB’s Incompatível Alta compatibilidade 
Centrais/softwares de comutação Incompatível Alta compatibilidade 
Equipes treinadas Incompatível Alta compatibilidade 
Sistemas de gerenciamento de rede Incompatível Média compatibilidade 
 
 
3.2. Possibilidade de “roaming” nacional e internacional  
 
Recomendação: Adoção da faixa de 1.900 MHz 
 
Para as operadoras dos serviços móveis terrestres a disponibilidade da facilidade de 
roaming, seja nacional ou internacional, representa uma ferramenta de otimização do uso de 
suas redes, já que contribui para uma maior ocupação da capacidade das mesmas. Esta 
otimização representará adicionalmente uma integração das redes envolvidas se, à 
facilidade de roaming conseguirmos agregar, ao menos parcialmente, a disponibilização de 
serviços especiais prestados na rede de origem de cada usuário.   
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Paralelamente, para os usuários, tal disponibilidade representa a integral mobilidade, ou 
seja,  o efetivo aproveitamento da principal característica daqueles serviços.  
 
Entretanto, não podem ser esquecidos os aspectos de custos, tanto para os operadores como,  
principalmente, para os usuários já que, em um mercado competitivo esses aspectos 
representam um importante suporte ao sucesso dos resultados. 
 
Quando avaliamos a disponibilização da facilidade de roaming em função das 
características das faixas com possibilidades de uso observamos que a escolha da faixa de 
1.900 MHz  possibilitará,  ao consumidor brasileiro, o aproveitamento das infra-estruturas 
de desenvolvimento e fabricação já existentes no País e, consequentemente, dos ganhos daí 
decorrentes, uma vez que os respectivos fornecedores de equipamentos têm disponível uma 
evolução já planejada para o PCS em1.900 MHz e a 3ª geração do SMC. 
 
A existência, já anteriormente mencionada, de terminais “dual band” nessa faixa, 
representa, a imediata disponibilidade de roaming nacional a custos de ingresso de novos 
usuários compatíveis com os atuais. 
 
Paralelamente ao licenciamento de novos operadores na referida faixa o Poder Concedente 
deverá disponibilizar bandas adicionais para ampliação de capacidade e serviços nas redes 
existentes no País de forma a possibilitar que pelo menos parte dos serviços especiais 
colocados à disposição dos novos usuários venham a ser universalizados no território 
nacional, com conseqüentes ganhos para todos os envolvidos: os usuários pelos benefícios 
a eles disponibilizados a baixo custo; os novos operadores pela consolidação de seus 
serviços em nível nacional; os atuais operadores pela maior otimização do uso da 
capacidade e facilidades de suas redes.   
 
No que se refere ao roaming internacional a adoção da faixa de 1.900 MHz permitiria, 
independentemente da utilização imediata de terminais  baratos e disponíveis no mercado,  
a operação de usuários brasileiros nos os países de maior interesse de tráfego para o Brasil, 
quais sejam os países das Américas (cerca de 70% das ligações internacionais  assim como 
77% dos viajantes brasileiros têm como destino os Estados Unidos, a Argentina e outros 
países das Américas), e vice-versa. Outrossim, a preponderância dos padrões 
AMPS/TDMA/CDMA nas Américas indicam o grande potencial de receita em moeda 
estrangeira que os operadores locais poderão auferir ao oferecer este serviço aos visitantes 
estrangeiros. 
 
3.3. Economias de escala e aspectos industriais  
 
Recomendação: Adoção da faixa de 1.900 MHz 
 
O uso da mesma faixa de freqüências  (1.900 MHz) que os demais países das Américas 
aumenta a economia de escala na produção de equipamentos, possibilitando aumento nas 
exportações do Brasil para estes países, bem como uma redução de custos para os usuários 
dos sistemas em questão. Por outro lado o aumento na demanda regional por equipamentos 
e sistemas na faixa de 1.900 MHz acarretará a implantação de novos fornecedores no País, 
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com  a conseqüente geração de empregos, evitando-se paralelamente a necessidade de 
simples importação de equipamentos da Europa e países asiáticos, onde existe super oferta 
para faixas diferentes da sugerida. 
 
A economia de escala daí advinda caracteriza-se mais fortemente pela existência, já 
mencionada, de terminais de usuários compatíveis com as faixas dos sistemas celulares 
(AMPS, CDMA e TDMA) usados no Brasil e aquela de 1.900 MHz, o que não ocorre 
quanto às demais faixas sob avaliação, e conseqüente imediata disponibilidade de 
terminais, a custos compatíveis com o poder aquisitivo do mercado brasileiro, o que 
antecipará o aumento da competição entre operadoras. 
 
3.4. Aspectos de padronização  
 
Recomendação: Adoção da faixa de 1.900 MHz 
 
A correta decisão do Governo Brasileiro, consolidada na fase de privatização do SMC e 
apoiada pela ANATEL, em se adotar no País a multiplicidade de padrões para os serviços 
móveis terrestres contribuiu, sem dúvida, para o rápido e eficiente crescimento do Setor, a 
redução dos níveis globais de investimentos e o fortalecimento da salutar política de 
competição hoje existente. 
 
É de se esperar que essa decisão, implicitamente já tomada pelo Poder Concedente nos 
compromissos assumidos com o CITEL (PCS em 1.900MHz) e UIT (IMT 2000), venha a 
se confirmar, possibilitando aos prestadores de serviço móvel celular, que já investiram em 
tecnologias CDMA e TDMA, a natural evolução de suas redes para os serviços da geração 
2 e meio,  sem qualquer prejuízo quanto a suas pretensões em investir em novas licenças de 
PCS, face a compatibilidade dos equipamentos ora utilizados com a  faixa de 1.900 MHz.  
 
Considerando que a escolha de tais tecnologias e os investimentos correspondentes foram 
realizados no pressuposto que o Brasil manteria os compromissos internacionalmente 
assumidos devem ser evitados quaisquer possíveis prejuízos aos atuais operadores e, 
principalmente, possíveis sinalizações para novos investidores quanto ao alto grau de 
incerteza sobre seu ambiente regulatório. Mesmo que isto represente vantagens oportunistas 
para alguns fornecedores e eventuais investidores, este “sinal de mercado” será refletido 
nos planos de negócios futuros, destes mesmos investidores, como fator adicional de 
incerteza, concorrendo para o aumento do risco percebido de negócio e diminuindo o valor 
econômico dos investimentos, com prejuízos para a Sociedade. 
 
Deve-se observar que TODOS os países das Américas congregados no CITEL ( com a 
efetiva participação e apoio do Brasil ) decidiram pelo uso da faixa de 1.900 MHz para 
serviços PCS conforme a Recomendação PCC-III / Rec. 12 (III-95 ) de março de 1995 e, 
consequentemente, entendemos que o natural para o Brasil será estabelecer esta faixa para a 
utilização de faixas de freqüências destinadas à ampliação da prestação dos serviços móveis 
terrestres, respeitando os compromissos e posições historicamente assumidos / adotados 
pelo Brasil em organismos internacionais e nos quais nos louvamos ao tomar a decisão de 
investir na aquisição e desenvolvimento de uma empresa prestadora de serviço celular na 
Banda B. 
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No que se refere à padronização internacional, definida sob a égide da UIT o uso da faixa 
de 1.900 MHz, como acima preconizado,  não constitui qualquer desconsideração às 
recomendações daquele organismo, conforme se comprova através da Nota de Rodapé 
S5.388 do Regulamento Rádio aprovado na WARC 92. 
 
3.5. Disponibilidade de infra-estrutura e terminais  
 
Recomendação: Adoção da faixa de 1.900 MHz 
 
Acreditamos que as justificativas para a nossa recomendação se encontra plenamente 
consolidada em nossos comentários referentes aos itens 3.1, 3.2.,e 3.3. 
 
3.6. Necessidade de limpeza da faixa  
 
Recomendação:  Adoção da faixa de 1.900 MHz 
. 
Embora não dispondo de informações objetivas sobre os interesses e custos envolvidos na 
limpeza das faixas mencionadas na Consulta Pública em questão acreditamos que os 
ganhos, para o País, implícitos na adoção da faixa de 1.900 MHz, já amplamente abordados 
sob os itens anteriores, compensarão eventuais dificuldades inerentes à necessária limpeza 
da mesma. 
 
3.7. Evolução tecnológica de outras redes no Brasil, Américas e no mundo  
 
Recomendação: Adoção da faixa de 1.900 MHz 
 
A adoção da faixa de 1.900 MHz é perfeitamente compatível com a evolução tecnológica 
das atuais redes de serviços móveis terrestres implantadas no País e das redes móveis 
existentes nos demais países americanos os quais, conforme já anteriormente exposto, 
representam o grande interesse de roaming dos usuários brasileiros. 
 
Paralelamente, com relação aos demais mercados, é de se ressaltar não existir 
incompatibilidades com a evolução para a Terceira Geração (IMT 2000), o que garantirá, 
em futuro, a possibilidade de intercâmbio das redes brasileiras com aqueles sem prejuízo ao 
seu desenvolvimento.   
 
 
3.8. Implantação futura do IMT-2000  
 
Recomendação: Adoção da faixa de 1.900 MHz 
 
A UIT  reconhece três principais interfaces aéreas para o IMT-2000: 
• cdma2000 (evolução do cdmaOne) 
• UWC 136 (evolução do IS 136) 
• UTRA - FDD e TDD (evolução do GSM) 
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Dada a disponibilidade de desenvolvimentos de segunda geração em 1.900 MHz  é de se 
prever que a faixa de 1.900 MHz permitirá maior flexibilidade de escolha de tecnologias de 
Terceira Geração, da mesma forma que hoje torna mais flexível a escolha de tecnologia 
para a ampliação da prestação dos serviços móveis terrestres no País (PCS). 
 
Observe-se ainda que, mesmo a posição defendida por várias Administrações, como a do 
Canadá e  do México, e inclusive a do Brasil, junto ao CITEL, referente à adoção da faixa 
de 1800 MHz como faixa adicional para o IMT-2000 (demanda em 2005 e 2010), não 
impactará a escolha brasileira da faixa de 1.900 MHz para a desejada expansão dos serviços 
móveis (PCS). Por esse motivo torna-se estratégico para o Brasil adotar a faixa de 1.900 
MHz para os sistemas PCS, reservando a faixa de 1800 MHz para espectro adicional do 
IMT-2000. 
 
 
Finalizando, e analisando os aspectos inerentes ao MERCADO FORNECEDOR  DE 
EQUIPAMENTOS é de se observar que, para as operadoras de SMC e do futuro PCS, é de 
suma importância o preço dos equipamentos que necessitarão, já que considerável parcela 
dos custos referentes aos mesmos é determinante na definição das tarifas e preços que 
poderão praticar junto aos seus consumidores e, consequentemente, na capacidade de 
competição das mesmas. 
 
Outrossim,  a quantidade de fornecedores envolvidos no fornecimento dos equipamentos de 
PCS definirá o nível da competição ao qual eles estarão submetidos e consequentemente o 
nível de preços que praticarão. Caso a ANATEL defina para o PCS a banda de 1.900 MHz  
todos os atuais fornecedores que têm fábricas instaladas no Brasil estarão aptos, com 
pequenos investimentos adicionais, a fabricar equipamentos PCS. Isto representa um 
número significativo de empresas competindo entre si e a continuidade da política do 
Governo Brasileiro quanto ao desenvolvimento das empresas fornecedoras no país. 
 

 
Atenciosamente, 
 
Aimé Luiz Ramos Filho 
Diretor Executivo BCP S.A. 
Rua Flórida, 1970 
Brooklin, 04565-907 
São Paulo 
Tel (61)  5509-6555 
Fax (61) 5509-6489 

 


