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Ref.: Posicionamento do UMTS Forum à Consulta Pública N° 198

Prezados Senhores,

O UMTS Forum sente-se honrado com a possibilidade de poder comentar a Consulta Pública
nr. 198 referente à utilização de faixas de freqüências para a prestação de serviços de
comunicações móveis terrestres. Representando os principais elementos da cadeia que
compõem a indústria de prestação de serviços móveis, o UMTS Forum procura através do
presente documento colocar o seu know how à disposição da ANATEL , visando auxiliar no
estabelecimento do melhor cenário de desenvolvimento das comunicações móveis  brasileiras,
no médio-longo prazos.

Todas as recomendações feitas pelo UMTS Forum em atenção à esta Consulta Pública
baseiam-se nos seus “Reports”, fruto do consenso de todos os seus membros, obtido  através
de decisões tomadas em Assembléias Gerais.

Colocando-nos à disposição para quaisquer informações adicionais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

Dr Bernd Eylert Mario Baumgarten
Chairman do UMTS Forum Coordenador Regional do UMTS Forum
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Sumário Executivo

O UMTS Forum congratula a decisão da ANATEL de discutir a promoção do adensamento dos
serviços móveis no Brasil através do licenciamento de serviços de comunicações pessoais,
tendo ao mesmo tempo a preocupação de discutir questões interrelacionadas com o impacto
no longo prazo. A possibilidade de manutenção de um caminho aberto para a implantação dos
sistemas IMT2000 de terceira geração, conforme recomendado pelo ITU, é certamente um
destes casos.

Ao mesmo tempo o UMTS Forum se sente honrado em poder opinar nesta consulta pública,
mesmo porque uma de suas principais missões é o estabelecimento de bases que estimulem o
desenvolvimento internacional de serviços móveis de terceira geração. Com mais de 192
membros oriundos de aproximadamente 40 países (vide Anexo 1), tornou-se global após 3
anos, desde a sua fundação em 1996. Pode-se afirmar que o UMTS Forum é hoje a voz da
indústria, uma vez que é a única organização impulsionadora do desenvolvimento de sistemas
de terceira geração 3G internacionalmente estruturada a partir do consenso entre operadores,
reguladores, fabricantes, indústrias de mídia e Tecnologia da Informação.

O UMTS Forum concluiu através de extensos estudos que não é possível adensar de forma
econômica os serviços móveis sem a definição de considerável quantidade de espectro de
frequências. E para que se promova um grande mercado de massa mundial é necessário que
as fequências estejam internacionalmente harmonizadas. A definição de padrões amplamente
consensados e desenhados para promoção da competição entre fabricantes é outro ponto
crítico que pode ou não ajudar na alavancagem do desenvolvimento dos serviços móveis.
Tomados como verdadeiros os princípios acima, o UMTS Forum entende que a reserva da
faixa de 1.9GHz para alinhamento com o core-band do IMT2000, conforme recomendado pelo
ITU e aceito pela absoluta maioria de países ao redor do mundo, é uma das questões chave
para o Brasil resolver. Admitida a sua aceitação, a qual o Forum recomenda, resulta a
necessidade do emprego da faixa de 1.8GHz para o adensamento de sistemas de segunda
geração, a fim de que a totalidade de espectro seja suficiente para evitar congestionamento
dos serviços, o que levaria a uma impossibilidade física de seu desenvolvimento. O emprego
da faixa de 1.8GHz pode ser considerado vantajoso para o Brasil uma vez que através do
sistema GSM promove um cenário de alta competição entre fabricantes, ao mesmo tempo que
coloca ao alcance dos usuários as mais modernas facilidades.
O caminho inverso, o de utilizar a faixa de 1.9 GHz para sistemas PCS leva o Brasil a alinhar-
se com um modelo que se tem mostrado perdedor, na medida em que não resolve a questão
da necessidade de espectro para aumento da competição e consequente adensamento dos
serviços móveis de voz e serviços mais avançados, bem como não considera a harmonização
internacional de frequências em curso no mundo, como recomendado pelo ITU, para criar-se
um mercado de massa a bem do usuário final.
Por estas razões principais, o UMTS Forum expressaria sua satisfação em ver o Brasil
aderindo ao projeto global do ITU para sistemas móveis de terceira geração, pelo que teria de
reservar ao máximo a faixa de 1.9GHz para alinhamento com o core-band, liberando a faixa de
1.8GHz para o adensamento do serviço móvel de segunda geração.
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Comentários aos ítens da consulta pública 198

Itens 2.2, 2.3 2.4 e 2.5 - Questões relacionadas ao Espectro de Frequências

a) Faixas de Freqüências

O UMTS Forum entende que no contexto do cenário brasileiro e latino americano a ANATEL
considera as faixas de 1.8GHz (item 2.4) e 1.9GHz (item 2.5) como possíveis para a alocação
de serviços de comunicações pessoais PCS.

Uma das alternativas para a alocação do serviço PCS seria a faixa de 1.9GHz. O UMTS Forum
recomenda muita cautela quanto a esta possibilidade, uma vez que esta faixa colide com a
faixa recomendada pelo ITU (o core-band) na WARC-92 para serviços IMT-2000 de terceira
geração  (conforme nota de rodapé S5.388). Operações comerciais das primeiras redes IMT-
2000 iniciar-se-ão em 2001, sendo que em 2005 sua adoção em nível internacional deverá
alavancar um mercado de massa de proporções globais.

Por estas razões o UMTS Forum recomenda  à ANATEL que o espectro designado pelo ITU
para serviços de terceira geração seja reservado para a introdução de sistemas móveis de
terceira geração, o que corresponde a não utilizar a faixa de 1.9GHz para sistemas PCS. Desta
maneira se asseguraria, no médio prazo, a participação do Brasil em um mercado de massa
para serviços avançados de multimídia.

O UMTS Forum espera desta maneira que o Brasil venha a juntar-se ao mundo do ITU, ao qual
aderiram de maneira harmonizada países como o Japão, Coréia, China, Nova Zelândia, África
do Sul, Europa e muitos outros. Preservando o espectro de 1.9GHz para sistemas de terceira
geração o Brasil estaria sinalizando para a comunidade global a sua intenção de aderir ao
projeto internacional do ITU, condição necessária para poder atrair novos operadores/
investidores no contexto da criação de um modelo de desenvolvimento globalmente
competitivo. A aderência ao projeto do ITU também asseguraria ao Brasil uma transição mais
rápida à condição de efetivo participante da Sociedade Móvel da Informação, estruturada com
base em serviços globais IMT-2000.

b) Quantidade de espectro necessário e disponível em termos mundiais

A escolha das freqüências e a quantidade de espectro alocado são, no entender deste Forum,
estratégicos e vitais para o desenvolvimento dos serviços móveis, com sucesso, no médio e
longo prazos. Tal formulação expressa o consenso de mais de 190 membros associados do
UMTS Forum, entre operadoras, órgãos reguladores e fabricantes, oriundos de mais de 40
países desenvolvidos e em desenvolvimento ao redor do mundo (Anexo 1).

O UMTS Forum realizou amplos estudos a respeito da necessidade de espectro de
freqüências, consubstanciadas no seu UMTS Forum Report Nr.6 (disponível em
http://www.umts-forum.org) , o qual define um modelo para o cálculo de necessidade de
espectro de freqüências. Este Report é apoiado por todos os membros do UMTS Forum,
incluindo todos os maiores fornecedores de sistemas móveis no Brasil. Os resultados dos
cálculos efetuados para os países europeus, apontam para uma necessidade de espectro de
580 MHz até 2010. Outras entidades ao redor do mundo fizeram os seus próprios prognósticos,
entre eles

o CEPT com 555 MHz,
o ITU-R com 530 MHz,
os EUA  com 500 MHz e
o Japão com 440 MHz.
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Considerando uma média de 530 MHz necessários até 2010, fica evidente que as bandas de
freqüências hoje alocadas para o serviço móvel terrestre não são suficientes para permitir que
os serviços móveis avancem para a era da multimídia móvel, uma vez que ávida por espectro
adicional.  Na região 1 e parte da região 3 do ITU-R, a quantidade de espectro disponível é
aproximadamente a seguinte:

Celular 900MHz 70 MHz disponível
PCN 1.8GHz 150MHz disponível
IMT2000 core-band 155 MHz a ser liberada a partir de 2001
Total 375 MHz

Por esta razão 160 MHz adicionais estarão na pauta de discussão da próxima WRC-2000,
onde se buscará a harmonização internacional de uma nova faixa adicional de freqüências,
também chamada de extension-band.  Na hipótese de que seja obtido um consenso a respeito
de uma nova faixa IMT2000 de extensão,  o seu emprego comercial possivelmente não deverá
ocorrer antes do final da década, dada a experiência prévia havida com o core-band. Por esta
razão não é de se esperar que aplicações comerciais em massa nesta nova faixa venham a
existir nesta década. De qualquer modo, a liberação de uma nova faixa não tem o objetivo de
substituir o core-band, mas sim de complementá-lo.

c) Quantidade de espectro necessário e disponível no Brasil

Especialmente para esta consulta pública o UMTS Forum realizou um prognóstico da
necessidade de espectro para o Brasil, tomando como base as informações assumidas pelo
seu representante local, o qual considerou o país 5 anos defasado no emprego de sistemas de
serviços móveis avançados, com relação aos países europeus. Tal é um prognóstico
conservador, na medida em que os cálculos da necessidade de espectro tomam por base o
uso de serviços avançados nas grandes concentrações de usuários e não na sua média. Os
cálculos mais detalhados encontram-se no Anexo 2, resultando nas seguintes exigências:

Ano 2005: 215 MHz
Ano 2010: 282 MHz

Tais resultados também foram disponibilizados para membros do UMTS Forum atuando no
Brasil, para poderem orientar suas respostas à esta consulta pública.

O espectro disponível no Brasil, suposto que parte da faixa de 1.9GHz seja preservada para o
core-band IMT2000, corresponde a:

Celular 800MHz 50MHz disponível
Extensão do celular 1.9GHz 20 MHz a ser disponibilizado
IMT2000 core-band 60 MHz1 a ser disponibilizado
Total 130MHz

Face aos 282 MHz necessários no horizonte 2010, mais 152 MHz teriam que ser
disponibilizados. E esta porção de espectro encontra-se na maior parte disponível, na faixa de
1.8GHz, num total de 110 MHz. Desta maneira o total possível para o Brasil reservar para
sistemas móveis terrestres seria de 130MHz  +  110MHz  =  240MHz.

                                               
1 Já consideradas bandas de guarda (10MHz) entre downlink PCS 1.9GHz e uplink IMT2000
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Neste contexto a faixa de 1.8GHz mostra-se apropriada para o desenvolvimento de sistemas
de segunda geração.  Nesta faixa é possível empregar o sistema GSM, o padrão de maior
sucesso ao redor do mundo, contando com mais de 240 milhões de usuários. O UMTS Forum
acredita que o Brasil deveria fazer uso deste sistema de baixo custo, de alta qualidade e com o
maior número de facilidades dentre todos os padrões. Permitindo roaming internacional
automático para a grande base de assinantes de segunda geração, este padrão permite aos
seus usuários migrarem de maneira suave aos serviços de terceira geração IMT2000/UMTS.

Conclusão : O UMTS Forum acredita que o Brasil deva manter a faixa de 1.9GHz o mais
livre possível para permitir que duas novas empresas oferecendo serviços de terceira
geração no core-band do IMT2000 entrem em operação comercial, possivelmente por volta
de meados década. Para fazer frente à crescente necessidade de espectro, que também se
dará em virtude do emprego de serviços avançados nas redes de segunda geração,
recomenda-se o emprego da faixa de 1.8GHz, onde considerável quantidade de espectro se
encontra disponível.
____________________________________________________________________

Item 3.1 e Item 3.3
Mercado de serviços móveis e Economias de escala e aspectos industriais

Procuramos neste item identificar as correlações existentes entre o uso do espectro como
sugerido no item anterior e o nível de alinhamento ao mercado internacional alcançado.
Em primeiro lugar indicamos abaixo nosso prognóstico geral de evolução dos maiores
mercados de sistemas móveis:

Muito importante é verificar-se que os países desenvolvidos tem a sua participação diminuída
em comparação com um grande aumento dos países emergentes no continente asiático. Tal
fato possui uma série de razões, mas uma das principais deve-se à redução do custo das
soluções móveis que acabam ficando ao alcance dos usuários pertencentes a classes de renda
inferiores, muito numerosa nos países asiáticos. Ao mesmo tempo, no sentido inverso, a renda
destas classes inferiores vem aumentando. Todo este fenômeno tende especialmente a
acontecer onde as redes fixas ainda não atendem a demanda. Com relação aos candidatos
para o uso precoce de sistemas de terceira geração, o continente asiático também dispõe de
um considerável contingente de usuários de renda alta, como no Japão, favorecendo o
adensamento rápido com soluções móveis avançadas.

Pode-se aqui afirmar, que com excessão dos EUA, nenhum mercado mundial significativo
deixará de empregar o core-band do IMT2000 no desenvolvimento dos seus mercados de
serviços móveis de terceira geração. Daí resulta a formulação de que aqueles que aderirem ao
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core-band do IMT2000 estarão aderindo aos benefícios gerados por um mercado de massa
correspondente à aproximadamente 85% do mercado mundial, dado que ele evolua na mesma
proporção em todos os continentes. Por outro lado isto poderá não se dar exatamente desta
maneira, mas como ordem de grandeza é razoável assumir tal condição como ponto de partida.
Do parágrafo acima decorre que todos aqueles que aderirem ao emprego da faixa PCS em 1.9
GHz, bloqueando-a integralmente e impedindo o uso de sistemas IMT2000 no seu core-band,
estarão aderindo a um mercado mundial de sistemas de terceira geração da ordem de 15%.
Levando-se agora em conta que estatísticas internacionais demonstram que o sistema GSM na
faixa de 1.8GHz é mundialmente dominante com aproximadamente 75% de todo o mercado
mundial (EMC World Database, Novembro 1999), pode-se de maneira aproximada inferir que a
rota evolutiva 1800MHz → IMT2000 core-band corresponde a algo como 80%
(média entre 85% e 75%) do mercado mundial ao qual o Brasil estaria aderindo (somados
sistemas 2G e 3G).

Finalmente passamos a analisar a quantidade de países que nas Américas aderiram ao
emprego da faixa PCS 1.9GHz, seguindo a decisão unilteral dos EUA de desalinhar-se com
relação ao emprego do core-band do IMT2000, harmonizado um ano antes pela WARC’92.
Através do Anexo 3 a este documento, pode-se verificar que de um total de 45 países e ilhas
da América Latina e Caribe, apenas 3 ocuparam completamente a faixa de 1.9GHz,
impossibilitando sua migração ao core-band do IMT2000, da mesma maneira como ocorreu
nos EUA. Outros 13 países e ilhas ocuparam a faixa de 1.9GHz em maior ou menor extensão,
comprometendo em maior ou menor grau o uso do core-band IMT2000. Mesmo que se
admitisse que todos os 3 + 13  =  16 países e ilhas da região latino americana e caribenha
estivessem impossibilitados de empregar a faixa de 1.9GHz, seriam apenas 1/3 dos países.
Isto significa que nas Américas não existe unanimidade quanto ao uso deste espectro de
freqüências. Ademais é interessante verificar-se o desenvolvimento de 9 licenças GSM em 900
MHz na região, denotando a clara tendência de busca de soluções alternativas àquelas
impostas pelo uso de 800MHz nas Américas. Trata-se de mais uma entre tantas evidências de
que o modelo de um país não é obrigatoriamente o melhor para toda uma região.

Finalmente se faz necessário dizer que os EUA, 8 anos depois da harmonização do core-band
do IMT2000, não possuem qualquer proposta concreta para evolução dos serviços móveis à
terceira geração, tendo se atrasado no desenvolvimento dos serviços móveis de uma maneira
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geral e na integração com o mundo, assunto que vem sido conduzido até em nível de WTO,
dada a gravidade de que se reveste.

Conclusão 1:  Em reservando a faixa de 1.9GHz para alinhar-se ao core-band do IMT2000 e
utilizando a faixa de 1.8GHz para sistemas PCS o Brasil estaria se alinhando com
aproximadamente 80% do mercado mundial de comunicações móveis, beneficiando-se de
sua economia de escala. Estaria se alinhando também com um bloco de países incluindo
China, Coréia, África do Sul e muitos outros países em desenvolvimento, e não apenas a
um país com PIB/capita muito elevado.

Conclusão 2:  Na América Latina e Caribe não existe unanimidade quanto ao uso do
espectro de freqüências. No máximo um terço dos países encontram-se utilizando ou
informando a intenção de utilizar a faixa de 1.9 GHz. O Brasil tem a oportunidade de definir
uma tendência na região, alinhando-se com o mercado mundial, escapando de uma rota
futura incerta.

____________________________________________________________________

Item 3.4 - Aspectos de padronização

O modelo internacionalmente vencedor da segunda geração é o do emprego de um padrão
único para o benefício do usuário final. Por padrão único entenda-se um padrão que defina
interfaces de tal modo, que um usuário possa locomover-se através de todas as redes, sem
trocar o seu número, mantendo seu portfólio de facilidades, e mantendo toda a sua forma de
comunicação com a rede inalterados.

Entenda-se também, que o conceito vencedor nunca teve como propósito gerar qualquer tipo
de reserva de mercado tecnológica. Respeitadas as interfaces (a bem do usuário final) os
fabricantes possuem liberdade total para uso da tecnologia que melhor lhes aprouver. Aliás, as
interfaces abertas e bem documentadas levam a uma competição ímpar entre fabricantes, na
medida em que estes são obrigados a terem um bom desempenho nas redes em que possuem
seus equipamentos instalados. Caso não tenham a aprovação da operadora, esta tem a
possibilidade de trocar de fornecedor. Uma determinada rede sempre pode ser ampliada com
equipamentos de outros fabricantes, ao contrário dos padrões proprietários que não possuem
interfaces abertas a nível de infra-estrutura.

A harmonização internacional de freqüências combinada com a padronização traz consigo o
estabelecimento de um cenário de alta competição, de atração de investimentos internacionais
e de adensamento do serviço móvel a bem do usuário final. Os EUA, não tendo seguido estes
princípios no desenvolvimento dos sistemas de segunda geração, permitindo inclusive uma
competição de padrões incompatíveis, acabaram perdendo a liderança de um setor que outrora
dominavam. Os interesses de curto prazo passaram a prevalecer sobre o planejamento de
médio-longo prazos. Com uma teledensidade móvel da ordem de 30%, os EUA são superados
por países como Finlândia (65%), Noruega (60%), Hong Kong (58%), Dinamarca (50%),
Portugal (50%), Itália (50%), Taiwan (50%), enquanto países maiores como o Reino Unido
contam com 40%, sempre um passo à frente dos EUA. Neste contexto o padrão GSM venceu a
competição mundial e é o único que permite roaming mundial automático e um ambiente
homogêneo para os seus usuários, internacionalmente.

Tal conceito, cuja superioridade é corroborada pela prática, é baseado na padronização por
consenso. Por estas razões, o UMTS, membro da família de padrões IMT2000, encontra-se
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sendo desenvolvido pelo 3GPP, o Third Generation Partnership Project (vide
http://www.3gpp.org), correspondendo ao trabalho conjunto de órgãos de padronização  do
Japão (ARIB, TTC), Coréia (TTA), China (CWTS), Europa (ETSI) e Estados Unidos (ANSI T1).
Vide Anexo 4.
O 3GPP possui ainda membros de representação de mercado (Market Representation Partner)
como o UMTS Forum, a GSM Association e outros, que auxiliam no sentido de direcionar as
atividades de padronização em aderência com as necessidades do mercado. Assim, o 3GPP é
o maior trabalho mundial de padronização de sistemas móveis de todos os tempos. Já nasce
global.
O primeiro conjunto de especificações,  o Release 99, contém mais de 50 serviços, tanto nos
modos FDD quanto TDD da interface aérea, bem como Codecs, conceito de Operação e
Manutenção, especificações de teste e muito mais. Recém emitido em Dezembro passado, o
3GPP cumpriu um dos mais agressivos cronogramas de padronização já vistos nesta área.
Tais especificações serão agora emitidas nos países acima mencionados, em forma de padrão,
de maneira que o UMTS já nasce globalmente aceito. As especificações do Release 99
servirão de base para a implantação das primeiras redes IMT2000 em 2001.

Na seqüência indicamos de uma maneira ampla como os padrões de segunda geração tendem
a desenvolver-se em direção à terceira geração. Indicamos na figura abaixo um retrato atual,
que no seu eixo horizontal representa o mercado existente para cada padrão. Mais à esquerda
temos os padrões TDMA e CDMA na região das Américas, e no bloco da direita a maior parte
do mundo.

Linhas de Evolução 2G →  2G+  → 3G

Freqüências x Padrões x Mercado

O bloco dos países à direita na figura deverá evoluir em termos de sistemas 2G (segunda
geração) para sistemas 2G+ os quais incorporam facilidades avançadas, as quais se superpõe
parcialmente com as facilidades 3G (terceira geração). Esta evolução ocorre nas mesmas
faixas de freqüências existentes, celulares e PCS/PCN. Na figura encontra-se indicada a
evolução do GSM ao GPRS e EDGE, dois marcos evolutivos importantes trazendo substanciais
ganhos no acesso a redes de dados. Da mesma maneira, os países das Américas que optaram
pelo emprego de faixas celulares e PCS em 1.9GHz, terão a evolução de seus sistemas TDMA
e CDMA ocorrendo para os respectivos sistemas 2G+, sempre nas mesmas faixas.

Core band
IMT 2000

Faixas 
Celulares, 
PCS / PCN

3G

2G+

2G

EDGE RevB

Alguns países          Europa, Am. Lat. (parc.),  África, Ásia, Austrália, Japão
da Am. Lat 

UMTS / W-CDMA

TDMA
9%

CDMA
   7%

CDMA
  9%

Coréia

GSM
65%

PDC
14%

GPRS / EDGE

3G

3G
2G+

2G

cdma2000UWC

? ?

cdma2000UWC
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Em função da necessidades de mais espectro e do risco de congestionamento do espectro
atual (vide resposta a 2.2, 2.3 2.4 e 2.5), passa a existir a necessidade de ocupar novas faixas.
Os sistemas 3G deverão, conforme recomendado pelo ITU, ser introduzidos internacionalmente
no IMT2000 core-band, o que está definido na nota de rodapé S5.388 da WARC-92 (esta é
uma prática usual para definição de faixas de freqüências no ITU).

Assim, todos os países à direita na figura, evoluirão ao core-band para a implantação dos seus
sistemas de terceira geração. Tanto o GSM como o PDC evoluirão ao W-CDMA,
harmonizadamente, o que significa que 65% + 14%  = aprox. 80% das redes mundiais tendem
a evoluir harmonizadamente na mesma direção em termos de padrão e de freqüências. Mais
recentemente cresce a expectativa em torno da Coréia (país que no passado adotou o CDMA
como padrão nacional 2G) , que também poderá evoluir em direção ao W-CDMA, ao invés de
seguir a rota esperada cdma2000. A questão é que os coreanos pensam em economizar o
custo do Royalties que teriam de pagar à Qualcomm (vide Anexo 5  ) . Caso isto ocorra, quase
90% das redes do mundo tende a evoluir ao UMTS/W-CDMA no core-band do IMT2000,
alcançando na prática os objetivos iniciais do ITU, de ter uma única solução e faixa de
freqüências para o benefício do usuário final! Embora todos estes números possuam alguma
imprecisão, eles atestam claramente os rumos no planeta , ao mesmo tempo que se encontram
alinhados com os valores de mercado informados em 3.1/3.3 acima.

Por outro lado, os países à esquerda que adotaram a faixa do PCS, bloqueando a possibilidade
de uso do core-band do IMT2000, não possuem rota de evolução claramente definida. Não
podem alinhar-se ao mundo no core-band nem possuem alguma alternativa concreta de
evolução. Isto significa que teriam que utilizar sistemas de terceira geração nas faixas celulares
e PCS existentes, o que do ponto de vista técnico seria possível não fosse a exigência de
espectro adicional. Na prática a falta de espectro adicional invariavelmente levará a
congestionamentos, bloqueando o uso dos serviços.

Mesmo que os países que optaram pelo PCS 1.9GHz consigam achar alguma alternativa de
espectro adicional, não estarão alinhados ao core-band como preconizado pelo ITU, não se
beneficiando da economia de escala internacional. Caso se alinhem  após 2010 a novas faixas
harmonizadas, ainda assim correm o risco de não terem resolvido a questão do montante total
de espectro necessário, como a maioria do mundo procura hoje fazer.

Por esta razão a melhor solução é o core-band pois nele todos os diferente sistemas de
terceira geração tem de estar harmonizados, como define o ITU. Fora do core-band não se
pode dizer que se trata de uma solução do ITU e nenhuma compatibilidade com outros padrões
está garantida.

Conclusão 1 : O  padrão de terceira geração UMTS,  desenvolvido pelos órgãos de
padronização do Japão, Coréia, China, Europa e EUA simultaneamente, representando na
sua soma a quase totalidade dos mercados móveis mundiais, nasce com aceitação global.
Sua primeira emissão foi consensada em Dezembro de 1999, constituindo-se o ponto de
partida concreto para o desenvolvimento global de novos sistemas e sua introdução a partir
de 2001.

Conclusão 2 : A reserva da faixa 1.9GHz para alinhamento com o maior projeto do ITU de
todos os tempos,o IMT2000, e o emprego da faixa de 1.8GHz para  adensamento dos
serviços de segunda geração oferece ao Brasil uma chance única de evolução de todos os
seus sistemas ao core-band, onde os sistemas de terceira geração como o UMTS deverão
estar harmonizados, para que um usuário possa migrar através das diferentes  redes.
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____________________________________________________________________

Item 3.5 - Disponibilidade de infra-estrutura e terminais

Todos os grandes fabricantes de sistemas móveis de segunda geração são membros do UMTS
Forum, inclusive aqueles hoje presentes no Brasil. Todos eles participam das atividades do
Fórum que identifica todas as questões relevantes ao desenvolvimento do negócio 3G, pois
dele pretendem participar. Embora não possamos nos pronunciar pelos planos estratégicos de
cada fabricante, sua adesão ao UMTS Forum e a sua participação em outros grêmios como o
3GPP, indicam estarem dispostos a participar deste que possivelmente será o maior novo
negócio de comunicações do início do século XXII. Sendo o UMTS um consenso quase
universal, não nos parece existir qualquer indício de que venha a haver falta de infra-estrutura
ou terminais.  Muitos de nosso membros hoje já anunciam disponibilidade de equipamentos
3G.

Especificamente do ponto de vista de mercado é esperado que a grande massa de
equipamentos de usuário, em função do espraiamento mundial do sistema GSM, seja dual
mode/band GSM 900/1800 // UMTS W-CDMA core-band (caso o Brasil adote a faixa de
1.8GHz para sistemas PCS de segunda geração, poderá beneficiar-se deste mercado de
massa). No Japão haverá a necessidade de aparelhos dual mode/band que permitam roaming
entre o PDC e o W-CDMA. Na Coréia ainda existe a dúvida se os equipamentos serão CDMA /
cdma2000 ou cdma / W-CDMA.

Conclusão:   Pela adesão de porte global ao padrão UMTS / W-CDMA, nada indica que
faltará infra-estrutura e terminais. Quanto a estes últimos, tudo indica que os equipamentos
a serem produzidos em grande escala serão os dual mode / band GSM 900/1800 // UMTS
core-band, do que o Brasil poderia se beneficiar, se reservar a faixa de 1.9GHz para
sistemas 3G, liberando a faixa de 1.8GHz para serviços PCS.

____________________________________________________________________

Item 3.6 - Necessidade de limpeza de faixa

Neste particular o UMTS Forum declina de uma resposta por não estar completamente ao par
desta questão, e também por não ser este o foco de seus objetivos. Caso possa contribuir de
alguma outra forma, respondendo por exemplo a questões específicas, coloca-se
invariavelmente à disposição da ANATEL.

____________________________________________________________________

Item 3.7 - Evolução tecnológica de outras redes no Brasil, Américas e mundo

O princípio competitivo adotado na padronização, visando a evolução tecnológica dos sistemas
de terceira geração UMTS tem sua origem na estratégia e orientação da Comissão Européia
com respeito ao desenvolvimento de comunicações wireless, datada de 15 de Outubro de
1997. Diz o seguinte:

“Padronização é e continuará sendo um fator chave no provimento de serviços com qualidade
a um preço razoável e para permitir o roaming entre as redes. O sucesso do UMTS depende da
flexibilidade das interfaces e de sua capacidade de evoluir com a tecnologia. Cooperação
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contínua entre operadores, fabricantes e reguladores será crucial para o UMTS ter tanto
sucesso quanto o GSM”.

Todos estes preceitos vem sendo observados, para fazer com que o UMTS venha a ter um
sucesso maior que o GSM, mesmo porque se apoia nos seus pontos chave.  As interfaces do
sistema estão sendo implementadas de tal maneira que possa haver por um lado grande
liberdade para cada fabricante utilizar as tecnologias que julgar as mais adequadas no
desenvolvimento de seu sistema, mas que por outro lado também possam evoluir,
incorporando no desenvolvimento dos fabricantes novos progressos tecnológicos.

Em termos práticos o UMTS deverá evoluir em releases anuais, sempre progredindo na direção
determinada pelo mercado. Neste contexto o UMTS Forum é a organização internacional que
aponta as direções a serem seguidas, tomando como base um amplo processo de consenso,
no qual reguladores, operadoras e fabricantes tem exatamente o mesmo direito à opinião.
Talvez valha ainda mencionar que o processo da busca de um consenso universal é um
processo muito mais elaborado e complexo do que permitir que cada fabricante tenha sua
opinião e possa desenvolver sua própria solução proprietária para o mercado. Neste último
caso as redes e esforços se fragmentam, levando a resultados pouco significativos, conforme
experiência internacional recente, sem benefícios significativos para o usuário.

Em termos mais específicos, o primeiro release 1999 do UMTS conta com mais de 300
especificações, 50 serviços, permitindo as redes avançarem até 2Mbit/s com acesso à Internet.
O release 2000 deverá ser mais fortemente orientado à soluções IP, como uma “all IP network”.

____________________________________________________________________

Item 3.8 - Implantação futura do IMT2000

O UMTS Forum realizou para efeito desta consulta pública algumas pesquisas a respeito do
processo de licenciamento de sistemas de terceira geração ao redor do mundo. Este
levantamento é mais aprofundado no que tange à Europa, uma vez que nesta parte do mundo
a implantação dos sistemas de terceira geração é correlacionada com a construção da infra-
estrutura da informação e tratada em nível de lei. O Parlamento e Conselho Europeus
consensaram a este respeito uma decisão em dezembro de 1988,  publicada em Janeiro de
1999, conforme o Anexo 6 . Entrementes existem algumas pequenas modificações à este
documento. O espírito do documento é mantido, deixando no entanto de existir a
obrigatoriedade da introdução do UMTS em larga escala. Todas as primeiras licenças deverão
ser UMTS para garantir interoperabilidade plena em solo europeu, as demais licenças ficam
livres para que as operadoras decidam o que fazer.
O levantamento parcial do licenciamento de sistemas de terceira geração encontra-se no
Anexo 7.     .

Conclusão:  a introdução de sistemas de terceira geração é fortemente pautada por
iniciativas de governo para promover a construção da infra-estrutura móvel da informação.
Trata-se de projetos concretos, estabelecidos no contexto do projeto IMT2000 do ITU, e não
de iniciativas isoladas de fabricantes ou empresas interessadas na venda de patentes.
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Anexo 1 : Lista dos países membros do UMTS Forum

A T Kearney
ADC Microcellular Systems
ANSI T1P1
ART
Airtel Movil SA
Airtouch Belgium
Airtouch Communications
Alcatel
Alps Electric Europe
Amena (Retevision Movil SA)
Analysys
Anritsu
Apis Technical Training
BMWi
BT
Belgacom
Bosch Robert
Boston Consulting Group
Bouygues Telecom
Broadcom
CEGETEL
CETECOM
CSA
CSELT
CSEM
Cable and Wireless
Cadence Design Systems
Cambridge Consultants
Canon Research Centre France SA
Castle Transmission Intl
Cellnet
Centre for Wireless Comms
Com Dev Phase Group
Comverse Network Systems
DSPC Israel
DTI
DeTeMobil
DeTeWe Deutsche Telephon
Delft Univ of Technology
Deutsche Telekom
E-Plus Mobilfunk
EACEM
ECTEL
ETNO

ETO
ETS Dr Genz
ETSI
Edgecom AB
Eircell
Emirates Telecomms Corp
Ericsson Group
Eurescom
European Billing Association
European Commission
FTW
Finnet Group
France Telecom Mobiles
Fujitsu Europe Telecom
GSM Association
Great Northern Telegraph
Hadden Telecomms
Hellenic Telecomms Org
Hewlett Packard
Hitachi Europe
Home Office
IBC Technical Services
ICO Global Comms (Ops)
ICP
IFR
IIR Telecoms
IMST
Infineon Technologies
Inmarsat
Institut Fur Nachrichtentechnik
Intel
Intracom SA
Iridium LLC
Italtel Spa
KPN Telecom
Kingston SCL
L M Ericsson Denmark
LCC Europe
LG Telecom
Lahmeyer Informationstechnik
Latvian Mobile Telephone
Lucent Technologies
Lucent Technologies Saudi Arabia
Mach SA
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Mannesmann Eurokom
Mannesmann Mobilfunk
Mason Communications
Mastel NEW
Matra Communication
Matra Marconi Space
Matsushita Comms Industrial
MaxMobil
MediaMobil Comm
Ministero Delle Communicazioni
Ministry of Transport Netherlands
Mitsubishi Electric ITCE
MobilTel AD
Mobile Systems International
MobileOne
Mobilkom
Mobistar
Mobitel
Motorola ECSG
Motorola GSM Products
NEC Technologies UK
NIIR Spectrum
National Semiconductor
National Telecom Agency Denmark
Nokia Corporation
Nortel
Norwegian Post & Tcomm Auth
O tel O Communications
ODTR
OFCOM
OVUM
Omnipoint Corporation
Omnitel Pronto Italia
One 2 One
Orange Communications
Orange PCS
PA Consulting Group Ubinetics
PTS
Panafon SA
Panasonic European Labs
Panasonic MCD
Partner Communications
Pele-Phone
Philips Electronics NV
Price Waterhouse Coopers
Qualcomm Europe SARL

Questus Limited
RNID
Racal Instruments
Racal Telecommunications
Radio Research Laboratory
Radiomobil
Rohde & Schwarz
Roland Berger & Partner
SIGOS
STN Atlas Elektronik
Samsung
Secretariat d’Etat a l’industrie
Sharp Laboratories of Europe
Siemens AG
Siemens Switzerland
Silicon Wireless
Simoco International
Sky Station International
Sonera
Sony International (Europe)
Spinner
Swisscom
Synopsys Inc
TAC
TNO Physics & Electronic Labs
TTP Communications
Tele Danmark
Telecom Italia
Telecom Italia Mobile
Telefonica Moviles
Telekom Control
Telenor
Telfort
Telia Mobile
Telital SPA
Texas Instruments
Toshiba Electronics Europe
Turkcell NEW
VDPi Ingenieure fuer Komms
VEBA Telecom
VIAG Interkom
Viag AG
Vimpelcom
Vodafone
Westel 900
Zao North West GSM
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1. Sumário executivo

O modelo utilizado para o cálculo de necessidade de espectro terrestre necessário

para implantação dos sistemas de 3ª geração no Brasil seguiu a metodologia

utilizada pelo UMTS Forum.

Adequando-se tal modelo às realidades nacionais, através de uma projeção de

cenário conservadora, pode-se afirmar que para o ano 2005 recomenda-se a

utilização de 215MHz de espectro total para atendimento de todos os serviços de

telecomunicações wireless.  Deste valor aproximadamente 160 MHz serão

necessários apenas para o tráfego de serviços básicos de voz e dados a baixas

taxas de transmissão. Projetando-se ainda uma evolução deste cenário até 2010,

recomenda-se a utilização de 282 MHz de espectro para todos os serviços.

Os serviços de valor agregado como Short Message Service, paging, fax que estão

sendo implantados atualmente em alguns países do mundo, também denominados

2G+, não impactam de forma muito significativa na necessidade de espectro,

sendo responsáveis por cerca de 15% do espectro total em 2005. Todavia os

efetivos serviços de dados denominados 3G necessitam de uma quantidade muito

expressiva de espectro, sendo responsáveis por quase 40% da necessidade total

do espectro em 2010.

Pode-se concluir que o adensamento do mercado móvel de voz, associado ao

crescimento do tráfego por assinante e ao aumento da concentração populacional

nos grandes centros urbanos são os principais fatores que geram uma maior

necessidade de espectro.
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2. Metodologia de cálculo

A metodologia de cálculo utilizada para determinação da necessidade de espectro

de freqüência foi baseada no modelo adotado pelo UMTS fórum em seu estudo

para determinação do espectro mínimo necessário para implantação de sistemas

terrestres de 3ª geração. Esta metodologia analisa as necessidades de mercado

bem como os avanços tecnológicos relacionados às tecnologias wireless.

Este modelo esta dividido em duas grandes etapas. A primeira etapa é o cálculo da

necessidade de transmissão de dados, em função do crescimento do mercado de

telecomunicações móveis e da introdução de novos serviços e tecnologias

wireless, como resultado desta primeira etapa obtêm-se o OBQ (Offered Bit

Quantity) . A segunda etapa é uma análise da capacidade tecnológica dos

sistemas  wireless, levando-se em consideração a eficiência espectral, a

capacidade de tráfego e áreas de coberturas das células.

A largura da faixa requerida pode ser expressa pela seguinte fórmula:

espectraleficiênciaFator

KmCélulaÁrea
MHzcélulaMbitSistemaCapacidade

kmhoraMbitOBQ

requeridaFaixa
__

][_
]//[_

]//[

_

2
2

×






=

O processo de cálculo da largura da faixa requerida segue o fluxo a seguir:
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3. Ambientes e serviços

A utilização dos sistemas de telecomunicações wireless varia de acordo com o

ambiente no qual se encontra o usuário. Áreas mais densamente povoadas como

os grandes centros urbanos necessitam de uma maior quantidade de espectro para

trafegar todas as chamadas da região, em contrapartida nas regiões rurais menos

povoadas o tráfego total gerado tende a ser menor. Para uma adequada análise

das necessidades de cada região, foi adotada uma segmentação dos usuários em

regiões Urbanas, Suburbanas e Rurais.

Para a análise em questão adotou-se o ambiente Urbano para os cálculos, uma

vez que este é o cenário com maior necessidade de espectro, não apenas em

termos de concentração de usuários, mas também em função das dificuldades “

geográficas”  da região.

Tais dificuldades e densidades de usuários ainda podem ser classificados de

acordo com uma subdivisão do ambiente Urbano em Centros Comerciais,

F terrestre [MHz] =     (OBQ / Capacidade do sistema) x Área da célula        
Fator de eficiência de espectro

Mercado - Penetração dos serviços em 2005

Suburbano Rural

Características dos serviços/ambientes - BHCA, Tempo médio de duração da chamada e Fator UL/DL

HiMM, HMM, MMM, SD, SM e S

Urbano

HiMM, HMM, MMM, SD, SM e S HiMM, HMM, MMM, SD, SM e S

Centros comerciais Pedestres Veiculares

População projetada

Características do sistema - Eficiência espectral, capacidade e área das células

OBQ (Offered Bit Quantity) - Ajuste de tráfego para serviços comutados por circuito

Mercado - Penetração dos serviços em 2010
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Pedestres e Veiculares. As características de cada um desses ambientes em 2010

podem ser observadas na figura a seguir:

Figura 3.1:  Ambientes analisados no modelo. Fonte [2].

Assim como o ambiente interfere na necessidade de espectro para as tecnologias

wireless, os tipos de serviços que serão utilizados também influenciam de forma

significativa uma vez que serviços de transmissão de mensagens a baixas taxas

(14,4 kbit/s) como o SMS requerem uma menor banda por usuário, comparando-se

com serviços multimídia de tempo real como vídeo comunicação (128kbit/s).

Foram projetados seis diferentes tipos de serviços: High Interactive Multimedia

(HiMM), High Multimedia (HMM), Medium Multimedia (MMM), Switched Data (SD),

Switched Messaging (SM) e Speech (Voz). Para cada um dos serviços projetados

pode-se imaginar vários tipos de aplicações em função das taxas de dados e

características técnicas dos serviços, que ainda podem ser classificados conforme

o tipo de comutação utilizada: por circuitos ou por pacotes.

Rural

UrbanoSuburbano

Centros 
Comerciais Pedestre Veicular

108.000180.000 2.720

Macro / microMicro / pico Macro / micro

Baixa (Outdoor)Restrita (Indoor) Total (Outdoor)

312 x 10-35 x 10-3 312 x 10-3

Densidade [Usuários/km2]

Tipo de célula

Mobilidade

Área da célula[km2]

Características dos cenários
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Pode-se observar  na figura a seguir algumas das aplicações para cada tipo de

serviço, suas capacidades máximas de transmissão e sua classificação de acordo

com o tipo de comutação utilizada.

Figura 3.2 :  Taxa de transmissão por tipo de serviço, exemplos de aplicações e

classificação por tipo de comutação.

Os diversos serviços apresentam características técnicas bastante distintas,

principalmente comparando-se os serviços comutados por circuitos como o

Speech, SD e HiMM que apresentam uma simetria em relação ao UpLink e o

DownLink não observada no serviços como HMM e MMM, comutados por pacotes

e cuja característica de utilização permite uma assimetria entre UpLink e DownLink.

Ainda com relação aos serviços comutados por circuitos, para o cálculo de tráfego

necessário para atender a demanda projetada, faz-se necessária a adoção de um

fator máximo de bloqueio das chamadas. Os parâmetros adotados para cada tipo

de serviço estão na Tabela3.1 a seguir.

High Interactive 
Multimedia (128kbit/s)

10 kbps 100 kbps 1 Mbps

Voz e Caixa postal

High Multimedia 
(2000 kbit/s)

Medium Multimedia 
(384 kbit/s)

Switched Data
(14 kbit/s)

Switched Messaging
(14 kbit/s)

Speech
(16 kbit/s)

SMS, propagandas,
e-mail (leitura de texto) e

e-commerce limitado

Acesso dial-up limitado a
redes LAN, acesso, fax

e restrito a Internet

Acesso a redes LAN, Internet e Intranet,
jogos interativos,propagandas sofisticadas,

compras simples e banking.

Acesso de alta velocidade a redes LAN, 
Internet e Intranet, Video e Audio sob

demanda e compras online.

Vídeo comunicação

CC = Comutação por Circuito

CP = Comutação por Pacotes

CC

CC

CC

CP

CP

CP



Necessidade de espectro 3G - Brasil

Página 8 / 16 ©2000 UMTS Forum

Para determinação do tráfego por tipo de serviço é necessária a projeção dos

tempos médios de cada ligação para os diversos tipos de serviços analisados

Tabela 3.2 a seguir. Para o cálculo do espectro necessário, deve-se utilizar sobre

estes tempos médios de ligação um índice de ocupação efetiva da rede, além de

uma margem adicional para o tráfego de sinalização inerentes aos sistemas.

Serviços Taxa

[kbps]

Fator de

coding

Fator

UL

Fator

DL

Taxa de

serviço UL

Taxa de

serviço DL

Fator de

bloqueio

High

InteractiveMM

128 2 1 1 256 256 2%

High MM 2000 2 0,005 1 20 4000 0

Medium MM 384 2 0,026 1 19,968 768 0

Switched Data 14 3 1 1 42 42 2%

Simple

Messaging

14 2 1 1 28 28 0

Speech 16 1,75 1 1 28 28 2%

Tabela 3.1:  Taxas de UpLink e DownLink requeridas por tipo de serviço. Fonte [2]

Serviços Ocupação Tempo médio

da ligação [s]

Tempo efetivo

da ligação [s]

Margem

adicional

Tempo com

margem

High InteractiveMM 0,8 180 144 20% 172,8

High MM 1 53,3 53,3 20% 63,96

Medium MM 1 13,9 13,9 20% 16,68

Switched Data 1 156 156 20% 187,2

Simple Messaging 1 30 30 20% 36

Speech 0,5 120 60 20% 72

Tabela 3.2 :  Tempos médios de ligações por tipo de serviço. Fonte [2]
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4. Projeção de mercado

Seguindo o modelo desenvolvido pelo ITU-R [2], o mercado de telecomunicações

wireless foi dimensionado através de uma projeção da penetração de cada tipo de

serviço nos grandes centros urbanos, que são os locais mais críticos para análise

da necessidade de espectro, conforme anteriormente mencionado.

A projeção foi feita através de uma análise de penetração seguindo a segmentação

por classes sociais do Brasil. Nenhuma grande mudança na distribuição de renda

foi considerada no cenário nacional, foi considerada uma correlação entre a

penetração dos serviços e o poder aquisitivo da população da região em 2005 e

2010, seguindo a tendência mundial com uma pequena defasagem na introdução e

desenvolvimento dos serviços.

Gráfico 4.1:  Penetração por tipo de serviço nos grandes centros urbanos em 2005.
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Gráfico 4.2:  Penetração por tipo de serviço nos grandes centros urbanos em 2010.

Uma vez determinados os tempos médios de cada ligação, para o cálculo do

tráfego gerado pelos assinantes de telecomunicações móveis nos cenários

analisados, também foram projetados os números de ligações na hora de maior

movimento – BHCA (Busy Hour Call Attempts). Estes valores foram projetados

para cada tipo de serviço e ambiente para os anos de 2005 e 2010, conforme

tabelas a seguir.

Ambientes Urbano (Centros

Empresariais)

Urbano

(pedestre)

Urbano

(Veicular)

High Interactive MM 0,12 0,06 0,004

High MM 0,12 0,06 0,004

Medium MM 0,12 0,06 0,004

Switched Data 0,06 0,03 0,002

Simple Messaging 0,06 0,03 0,002

Speech 1 0,6 0,6

Tabela 4.1:  BHCA por serviço em cada ambiente em 2005. Fonte [3]
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Ambientes Urbano (Centros

Empresariais)

Urbano

(pedestre)

Urbano

(Veicular)

High Interactive MM 0,24 0,12 0,008

High MM 0,12 0,06 0,008

Medium MM 0,12 0,06 0,008

Switched Data 0,06 0,03 0,002

Simple Messaging 0,06 0,03 0,002

Speech 1 0,85 0,85

Tabela 4.2:  BHCA por serviço em cada ambiente em 2010. Fonte [3]

5. Aspectos tecnológicos

O primeiro aspecto tecnológico a ser analisado é a capacidade de tráfego do

sistema. Tal capacidade pode ser expressa em função da capacidade de

transmissão por célula em uma determinada banda de freqüência, e pode ser

calculada através da seguinte formulação:

Capacidade [bits/célula/MHz] = Taxa de transmissão x Fator coding x Fator hora

Pode ser observado na referência [1] que a taxa de transmissão para um sistema

digital de telecomunicações wireless é de 53,8 kbps / célula / MHz, o fator de

coding estimado é de 1,75 de acordo com a necessidade de proteção a erros dos

sistemas digitais. Desta maneira a capacidade estimada do sistema é de 339

Mbps/célula/MHz.

No cálculo das áreas estimadas das células, considerou-se uma forma hexagonal

para formulação da relação entre as áreas e o raio médio de cada célula conforme

observado na formulação a seguir. Para uma maior capacidade de tráfego por

célula, as mesmas foram divididas em três setores.
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S

R
xÁrea

2

2

33×=

Onde: R = Raio médio da célula

S =número de setores

Além do aumento das taxas de transmissão, as evoluções dos sistemas em termos

de melhora de eficiência espectral esta expresso na tabela a seguir:

Serviços Eficiência espectral

[2005]

Eficiência espectral

[2010]

High Interactive MM 1,1 1,35

High MM 1,1 1,35

Medium MM 1,1 1,35

Switched Data 1,1 1,35

Simple Messaging 1,1 1,35

Speech 1,05 1,25

Tabela 5.1: Eficiência espectral por tipo de serviço em 2005 e 2010.
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6. Resultados

Utilizando-se os parâmetros anteriormente mencionados, fazendo-se uma correção

do OBQ através da Fórmula de Erlang B para um bloqueio de 2% nos serviços que

utilizam comutação por circuitos, obtêm-se os seguintes valores de OBQ efetivos:

Ambientes / Serviços

UpLink

Urbano (Centros

Empresariais)

Urbano

(pedestre)

Urbano

(Veicular)

High Interactive MM 189.186.136 6.515.339 2.171.780

High MM 276.307 82.892 142

Medium MM 359.712 107.913 185

Switched Data 62.076.701 3.919.384 356.308

Simple Messaging 1.632.960 489.888 841

Speech 248.306.804 49.170.448 2.375.384

Ambientes / Serviços

DownLink

Urbano (Centros

Empresariais)

Urbano

(pedestre)

Urbano

(Veicular)

High Interactive MM 189.186.136 6.515.339 2.171.780

High MM 55.261.440 16.578.432 28.449

Medium MM 13.835.059 4.150.518 7.122

Switched Data 62.076.701 3.919.384 356.308

Simple Messaging 1.632.960 489.888 841

Speech 248.306.804 49.170.448 2.375.384

Tabela 6.1  OBQ por serviço em cada ambiente em 2005.
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Ambientes / Serviços

UpLink

Urbano (Centros

Empresariais)

Urbano

(pedestre)

Urbano

(Veicular)

High Interactive MM 378.372.272 17.736.200 2.956.033

High MM 1.381.536 414.461 1.422

Medium MM 575.538 172.662 593

Switched Data 62.076.701 4.364.768 484.974

Simple Messaging 2.721.600 816.480 1.401

Speech 310.383.505 97.318.161 4.203.110

Ambientes / Serviços

DownLink

Urbano (Centros

Empresariais)

Urbano

(pedestre)

Urbano

(Veicular)

High Interactive MM 378.372.272 17.736.200 2.956.033

High MM 276.307.200 82.892.160 284.494

Medium MM 22.136.095 6.640.828 22.792

Switched Data 62.076.701 4.364.768 484.974

Simple Messaging 2.721.600 816.480 1.401

Speech 310.383.505 97.318.161 4.203.110

Tabela 6.2  OBQ por serviço em cada ambiente em 2010.

Uma vez calculados os OBQ, utilizando-se os outros parâmetros técnicos descritos

no item 5 deste documento é possível o cálculo dos espectros necessários por tipo

de serviços nos três ambientes analisados, conforme gráfico a seguir:
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Gráfico 6.1:  Necessidade de espectro por tipo de serviço em 2005 e 2010.
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8. Abreviações

OBQ - Offered Bit Quantity

DL - DownLink

HiMM - High Interactive Multimedia

HMM - High Multimedia

MMM - Medium Multimedia

SD - Switched Data

SM - Switched Messaging

UMTS - Universal Mobile Telecommunications System

UL - UpLink
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Anexo 3 : Lista de países que bloquearam o core-band do IMT2000 pelo emprego
da faixa de 1,9 GHz

Tabela 1: Utilização do espectro PCS 1,9 GHz na América Latina e Caribe

Utilização do
espectro 1900

País / Territórios PCS 1900MHz Parcial Total Observações
Antigua / Barbuda Anunciado X - Ainda não definido

Argentina Decidido X - Duopólio PCS

Aruba - - - -

Bahamas - - - -

Barbados Em discussão - - -

Belize - - - -

Bermuda - - - -

Bolívia Decidido X - WLL em PCS – TBD

Brasil Em discussão X - WLL em PCS – CDMA

Chile Decidido X - GSM1900
CDMA-IS95

Colômbia Anunciado X - 2 licenças

Costa Rica Sistemas de testes X - Aberto
tecnologicamente

Cuba - - - -

Curaçao e Bonaire - - - -

Dominica - - - -

Equador - - - -

El Salvador - - - GSM900

French West Indies - - - GSM900

Grenada - - - -

Guatemala Decidido (Bloco A) X - CDMA IS-95

Guiana - - - 02 licenças GSM900

Guiana Francesa - - - GSM900
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Utilização do
espectro 1900

País / Territórios PCS 1900MHz Parcial Total Observações
Haiti Decidido X - CDMA IS-95

Honduras - - - -

Ilhas Cayman - - - -

Ilhas Virgens,
Britânicas

- - - -

Ilhas Virgens, Estados
Unidos

Decidido X - Blocos C, F licenciados

Jamaica - - - GSM900

México Decidido - X CDMA IS-95
TDMA IS-136

Montserrat - - - -

Netherland Windward
Islands

- - - Anunciado GSM900

Nicarágua - - - -

Panamá - - - -

Paraguai Decidido - X GSM900 / GSM1900
TDMA IS-136

Peru Anunciado X - -

Porto Rico Decidido - X 6 licenças CDMA IS-95

República Dominicana Decidido X - 2 licenças CDMA IS-95

Saint Kitts e Névis - - - -

Santa Lúcia - - - -

São Vicente e
Granadis

- - - -

Suriname - - - -

Tinidad e Tobago Em discussão - - -

Turcas e Caico - - - -

Uruguai Em discussão - - -

Venezuela Anunciado X - GSM900

Total 10 Decididos
04 Anunciados
31 Em definição

13 3 9 licenças GSM900
2 licenças GSM1900
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Tabela 2: Utilização do espectro PCS 1,9 GHz nos Estados Unidos e Canadá

Utilização do
espectro 1900

País PCS 1900MHz Parcial Total Observações
Canadá Decidido X - -

Estados Unidos Decidido - X GSM1900+IS136+IS95

Total 02 Decididos 1 1 GSM1900+IS136+IS95

Fonte:  UMTS Forum dez./99
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Legislação comunitária em vigor

Documento 399D0128
Capítulos do repertório onde se pode encontrar este documento:
[ 13.20.60 - Tecnologia da informação, telecomunicações, informática ]

399D0128
Decisão n° 128/1999/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de Dezembro de 1998 relativa à
introdução coordenada de um sistema de comunicações móveis e sem fios (UMTS) de terceira geração na
Comunidade
Jornal oficial no. L 017 de 22/01/1999 P. 0001 - 0007

Texto:
DECISÃO N.° 128/1999/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 14 de Dezembro de 1998
relativa à introdução coordenada de um sistema de comunicações móveis e sem fios (UMTS) de terceira geração na
Comunidade
O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia e, nomeadamente, os seus artigos 57.°, 66.° e
100.°A,
Tendo em conta a proposta da Comissão (1),
Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social (2),
Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões (3),
Deliberando nos termos do artigo 189.°B do Tratado (4),
(1) Considerando que, em 29 de Maio de 1997, a Comissão apresentou ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao
Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões uma comunicação sobre o desenvolvimento das comunicações
móveis e sem fios;
(2) Considerando que, em 15 de Outubro de 1997, a Comissão apresentou uma comunicação sobre estratégia e
orientações políticas relativas ao futuro desenvolvimento das comunicações móveis e sem fios (UMTS);
(3) Considerando que, em 1 de Dezembro de 1997, o Conselho convidou a Comissão «a apresentar, no início de
1998, uma proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que permitisse estabelecer orientações quanto
à essência dessa matéria e facilitasse, no âmbito do actual quadro jurídico comunitário, o licenciamento atempado de
serviços UMTS e, se conveniente e com base na actual repartição de competências, no que se refere à atribuição
coordenada de frequências na Comunidade e à itinerância (roaming) pan-europeia»; que, em 29 de Janeiro de 1998,
o Parlamento Europeu adoptou uma resolução em que exprime o seu firme apoio à comunicação da Comissão de 15
de Outubro de 1997;
(4) Considerando que é necessário desenvolver uma nova geração de sistemas inovadores para a oferta de serviços
multimedia sem fios em banda larga, incluindo serviços Internet e outros baseados no Protocolo Internet (IP), para a
oferta de serviços flexíveis e personalizados, para suporte de elevados débitos de dados, combinando ambos a
utilização de componentes terrestres fixos e móveis, bem como de satélite que a presente decisão é aplicável aos
componentes de satélite sem prejuízo do disposto na Decisão n.° 710/97/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 24 de Março de 1997, relativa a uma abordagem coordenada em matéria de autorizações no domínio dos serviços
comunicações pessoais via satélite (5); que é necessário assegurar um acesso rápido ao mercado, tendo em vista uma
cobertura geral sem falhas, baixos custos, e a oferta de serviços inovadores através de um nível de concorrência
adequado;
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(5) Considerando que, em 1992, a Conferência Mundial das Administrações de Radiocomunicações (WARC 92) da
União Internacional das Telecomunicações (UIT) identificou o espectro de frequências para o desenvolvimento das
partes terrestres e de satélite do futuro sistema público de telecomunicações móveis terrestres (FPLMTS), mais tarde
rebaptizado Telecomunicações Móveis Internacionais-2000 (IMT-2000); que, de acordo com a Resolução 212 da
UIT e a Conferência Mundial das Radiocomunicações de 1995 (WRC 95), a implementação do elemento terrestre
deve-se iniciar por volta do ano 2000;
(6) Considerando que o Sistema Universal de Telecomunicações Móveis (UMTS) na Comunidade deve ser
compatível com o conceito de sistema de comunicações móveis de terceira geração denominado IMT-2000,
desenvolvido pela UIT a nível mundial com base na Resolução 212 da UIT;
(7) Considerando que as comunicações móveis e sem fios se revestem de importância estratégica para o
desenvolvimento do sector das telecomunicações e da sociedade da informação na Comunidade, bem como para a
economia e o emprego na Comunidade em geral; que, em 3 de Dezembro de 1997, a Comissão adoptou um Livro
Verde relativo à convergência dos sectores das telecomunicações, dos meios de comunicação social e das
tecnologias da informação e às suas implicações na regulamentação; que, com base nas consultas resultantes daquele
Livro Verde, a Comissão tomará em consideração o impacto da convergência no UMTS, entrando nomeadamente
em conta com a análise da regulamentação comunitária das telecomunicações a realizar em 1999;
(8) Considerando que, para criar um clima propício ao investimento e à implantação do UMTS e permitir o
desenvolvimento de serviços à escala comunitária, bem como pan-europeia e global, com uma cobertura territorial
tão vasta quanto possível, são necessárias medidas rápidas e específicas a nível comunitário; que os Estados-
membros devem garantir a introdução rápida e coordenada de redes e serviços UMTS compatíveis entre si na
Comunidade, com base nos princípios do mercado interno e de acordo com as normas europeias do UMTS
aprovadas ou desenvolvidas pelo Instituto Europeu de Normalização das Telecomunicações (ETSI), sempre que
existam, incluindo em especial uma norma de interface rádio comum, aberta e competitiva a nível global; que a
adopção de legislação, regulamentação e medidas administrativas nacionais divergentes iria dificultar ou impedir a
oferta de serviços UMTS à escala comunitária e global, bem como a livre circulação de equipamento conexo;
(9) Considerando que é aplicável a este sector a legislação comunitária, incluindo as regras de concorrência,
nomeadamente a Directiva 96/2/CE da Comissão, de 16 de Janeiro de 1996, que altera a Directiva 90/388/CEE no
que respeita às comunicações móveis e pessoais (6), a Directiva 96/19/CE da Comissão, de 13 de Março de 1996,
que altera a Directiva 90/388/CEE no que diz respeito à introdução da plena concorrência nos mercados das
telecomunicações (7), a Directiva 97/13/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de Abril de 1997, relativa
a um quadro comum para autorizações gerais e licenças individuais no domínio dos serviços de telecomunicações
(8), a Directiva 97/33/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa à interligação no sector das
telecomunicações com o objectivo de assegurar o serviço universal e a interoperabilidade através da aplicação dos
princípios de ORA (9) e a Directiva 97/66/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Dezembro de 1997,
relativa ao tratamento de dados pessoais e à protecção da privacidade no sector das telecomunicações (10); que a
lista de condições a que podem ser sujeitas as autorizações de UMTS de acordo com a Directiva 97/13/CE não
prejudica as medidas tomadas pelos Estados-membros por razões de interesse público reconhecidas pelo Tratado,
em especial os seus artigos 36.° e 56.°, designadamente em relação à segurança pública, incluindo a investigação de
actividades de natureza criminal;
(10) Considerando que as organizações que fornecem redes ou serviços UMTS devem poder entrar no mercado sem
serem sujeitas a restrições desnecessárias ou taxas excessivas, para que haja um mercado dinâmico e uma vasta
oferta de serviços concorrenciais;
(11) Considerando que, nos termos da legislação comunitária, nomeadamente da Directiva 97/13/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho e da Directiva 96/2/CE da Comissão, as licenças individuais devem ser limitadas à criação
e/ou exploração de redes UMTS, o número de licenças UMTS só pode ser limitado por motivos de comprovada
indisponibilidade de espectro de frequências, e as licenças devem ser concedidas com base em critérios objectivos,
não discriminatórios, pormenorizados e proporcionados, independentemente de os requerentes das licenças serem ou
não operadores de outros sistemas já existentes;
(12) Considerando que as licenças devem permitir e os Estados-membros devem encorajar a itinerância
transnacional por forma a garantir serviços à escala comunitária e pan-europeia; que deverá haver cooperação com a
Conferência Europeia das Administrações dos Correios e Telecomunicações (CEPT) através do Comité Europeu dos
Assuntos de Regulamentação das Telecomunicações (ECTRA); que, em especial, podem ser conferidos mandatos,
sempre que necessário, para instituir um procedimento de balcão único para serviços;



Página 4 / 9  ©2000 UMTS Forum

(13) Considerando que a largura da faixa de espectro disponibilizada terá um impacto directo no nível de
concorrência do mercado; que a procura prevista deve, consequentemente, ser tida em conta para determinar a
largura da faixa de espectro a reservar; que deve ser reservada e libertada com a antecedência necessária uma faixa
de espectro suficiente, a fim de promover uma vasta oferta, em concorrência, de serviços móveis multimedia;
(14) Considerando que a reserva de espectro é prosseguida com mais eficiência no contexto da CEPT pelo Comité
Europeu das Radiocomunicações (ERC); que devem ser tomadas em devido tempo medidas regulamentares
adequadas, com vista à aplicação na Comunidade das decisões do ERC, caso tal seja necessário; que os Estados-
membros devem ser encorajados a fornecer periodicamente à Comissão informações sobre a aplicação das medidas
do ERC; que poderá revelar-se necessária uma acção comunitária complementar para garantir a aplicação atempada
das decisões da CEPT nos Estados-membros;
(15) Considerando que será necessária uma faixa de espectro suficiente para promover o desenvolvimento de um
mercado com uma vasta oferta, em concorrência, de serviços móveis multimedia; que, em 30 de Junho de 1997, o
ERC adoptou a Decisão ERC/DEC/(97)07, relativa às bandas de frequências para a introdução do UMTS, que
entrou em vigor em 1 de Outubro de 1997;
(16) Considerando que esta decisão do ERC designou as bandas de frequências 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz e
2110-2170 MHz para aplicações terrestres do UMTS e prevê aplicações para os componentes de satélite do UMTS
nas bandas 1980-2010 MHz e 2170-2200 MHz; que deve ser reservada uma faixa de espectro suficiente nas bandas
identificadas pela WARC 92, em função das necessidades crescentes dos serviços UMTS deste espectro antes de
estes serem implantados comercialmente; que poderão revelar-se necessárias faixas suplementares do espectro de
frequências dentro de alguns anos;
(17) Considerando que, a nível da UIT, a análise das questões ligadas ao espectro e à regulamentação no âmbito de
UMTS e a facilitação do funcionamento de terminais multímodo e da itinerância à escala mundial para IMT-2000
foram incluídas na próxima agenda da WRC 99, com vista à identificação de faixas suplementares do espectro para
satisfazer a procura do mercado em 2005-2010; que, consequentemente, é necessário desenvolver e promover à
escala mundial posições comuns europeias, com a participação de todos os interessados;
(18) Considerando que a disponibilidade de espectro e preços, cobertura e qualidade adequados serão aspectos
essenciais para o êxito do desenvolvimento do UMTS; que o método de fixação de preços do espectro não deve ter
um impacto negativo na estrutura concorrencial do mercado, deve respeitar o interesse público e assegurar ao
mesmo tempo uma utilização eficiente do espectro como recurso valioso;
(19) Considerando que poderá ainda revelar-se necessária uma cooperação específica dos operadores para
proporcionar a cobertura das zonas menos povoadas; que a presente decisão não impede que os Estados-membros
imponham formas adequadas de itinerância nacional entre os operadores UMTS que beneficiam de uma autorização
no seu território, na medida do necessário para assegurar uma concorrência equilibrada e não discriminatória;
(20) Considerando que a Comissão apresentou uma proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho
relativa aos equipamentos de telecomunicações conectados e ao reconhecimento mútuo da conformidade dos
equipamentos, para substituir a Directiva 98/13/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Fevereiro de
1998, relativa aos equipamentos terminais de telecomunicações e aos equipamentos das estações terrestres de
comunicação via satélite, incluindo o reconhecimento mútuo da sua conformidade (11); que as normas
harmonizadas adequadas elaboradas pelo ETSI e reconhecidas nos termos da Directiva 98/13/CE, assegurarão a
livre circulação de equipamentos terminais, incluindo para o UMTS;
(21) Considerando que o sistema de comunicações móveis digitais celulares de segunda geração foi originalmente
definido, na Directiva 87/372/CEE do Conselho, de 25 de Junho de 1987, sobre as bandas de frequência a atribuir
para a introdução coordenada de comunicações móveis terrestres digitais celulares públicas pan-europeias na
Comunidade (12), como um sistema que funciona na banda de 900 MHz; que o DCS-1800 deve ser considerado
parte integrante da família GSM e um elemento da segunda geração; que a Comunidade deve aproveitar o êxito da
actual geração das tecnologias móveis digitais, incluindo o GSM, tanto na Europa como no resto do mundo, tendo
em consideração a interoperação de UMTS com os sistemas de segunda geração; que, de acordo com a legislação
comunitária, não deve haver discriminação entre os operadores GSM e os novos intervenientes nos mercados
UMTS; que o UMTS deverá ser desenvolvido num único ambiente sem descontinuidades que permita a plena
itinerância com redes GSM, bem como entre os componentes terrestres e de satélite das redes UMTS, o que
provavelmente tornará necessários terminais híbridos como os GSM/UMTS bimodais/banda dupla e os UMTS
terminais terrestres/satélite;
(22) Considerando que é importante que as redes UMTS ofereçam comunicações seguras a fiáveis e garantam um



Página 5 / 9  ©2000 UMTS Forum

nível de segurança elevado, incluindo protecção contra utilizações fraudulentas, pelo menos equivalente ao das
comunicações móveis de segunda geração;
(23) Considerando que o UMTS se destina a um mercado mundial; que deve ser adoptada e proposta uma norma
UMTS comum europeia como membro do «conceito da família IMT» desenvolvido pela UIT para reforçar as
possibilidades de o UMTS ser adoptado em mercados fora da Europa; que, consequentemente, os prazos
estabelecidos pela UIT devem ser respeitados na Comunidade e os requisitos técnicos definitivos da UIT tidos em
conta;
(24) Considerando que, embora se mantenha a regra geral de aplicação voluntária das normas, se pode revelar
necessário o recurso a normas obrigatórias para interfaces e em certas situações para garantir a interoperabilidade e
facilitar a itinerância de redes e serviços móveis; que normas harmonizadas são adoptadas pelos organismos de
normalização, como o ETSI, o que facilita o trabalho de regulamentação;
(25) Considerando que, em 1995, a Comissão conferiu ao ETSI um mandato geral de normalização respeitante ao
UMTS, nos termos da Directiva 83/189/CEE do Conselho, de 28 de Março de 1983, relativa a um procedimento de
informação no domínio das normas e regulamentações técnicas (13), e da Decisão 87/95/CEE do Conselho, de 22 de
Dezembro de 1986, relativa à normalização no domínio das tecnologias da informação e das telecomunicações (14),
e que pode conferir outros mandatos no futuro;
(26) Considerando que haverá que tomar em consideração o impacto social e sociológico na transição para a
sociedade da informação sem fios; que o desenvolvimento do UMTS e das respectivas normas deve ser coordenado
com esforços realizados em domínios conexos, como o desenvolvimento de uma sociedade da informação à escala
comunitária, o apoio à formação em tecnologias relacionadas com o UMTS, o acesso para pessoas idosas e
deficientes e a investigação dos eventuais riscos das comunicações móveis para a saúde;
(27) Considerando que os empreendimentos comunitários devem beneficiar plenamente dos acordos comerciais
internacionais, como os acordos assinados no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), incluindo sobre
direitos como o Acordo sobre Tecnologia da Informação, e da Convenção de Istambul relativa à abolição dos
direitos aduaneiros aplicáveis aos bens pessoais e aos equipamentos profissionais e desfrutar de um acesso efectivo
ao mercado segundo os termos e condições específicas, incluindo o tratamento nacional a que estão vinculados os
países membros da OMC; que a Comissão pode tomar todas as medidas necessárias para aplicar acordos
internacionais; que esses acordos poderão ter de ser completados por acordos ou negociações específicos bilaterais
ou multilaterais que a Comissão poderá iniciar com base em mandatos do Conselho;
(28) Considerando que, na aplicação da presente decisão, a Comissão deve ser assistida pelo Comité de
Licenciamento instituído pela Directiva 97/13/CE; que, ao aplicar a presente decisão, a Comissão, assistida pelo
comité cooperará estreitamente com os organismos externos relevantes,
ADOPTARAM A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.°

Objectivo
A presente decisão tem por objectivo facilitar a introdução rápida e coordenada de redes e serviços UMTS
compatíveis entre si na Comunidade, com base nos princípios do mercado interno e de acordo com a procura do
mercado.

Artigo 2.°

Definição
Para efeitos da presente decisão, entende-se por «sistema universal de telecomunicações móveis (UMTS)» um
sistema de comunicações móveis e sem fios de terceira geração capaz, nomeadamente, de fornecer serviços
multimedia inovadores que excedam a capacidade dos sistemas de segunda geração como o GSM e de combinar a
utilização de componentes terrestres e de satélite. Esse sistema deverá ter a capacidade de apresentar, pelo menos, as
características referidas no anexo I.
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Artigo 3.°

Abordagem coordenada em matéria de autorização
1. Os Estados-membros tomarão todas as medidas necessárias para, nos termos do artigo 1.° da Directiva 97/13/CE,
permitir a introdução coordenada e progressiva de serviços UMTS no seu território o mais tardar a partir de 1 de
Janeiro de 2002 e instituirão nomeadamente um sistema de autorizações para o UMTS o mais tardar em 1 de Janeiro
de 2000.
2. Aos Estados-membros que o solicitem será concedido um prazo máximo suplementar de 12 meses em relação às
datas indicadas no n.° 1 para permitir a criação de um sistema de autorizações e introduzir serviços de UMTS, na
medida em que se justifique por dificuldades técnicas excepcionais encontradas ao proceder às necessárias
adaptações do seu plano de frequências. O pedido deve ser apresentado antes de 1 de Janeiro de 2000. A Comissão
analisará os pedidos recebidos e tomará uma decisão fundamentada no prazo de três meses. As informações
prestadas serão postas à disposição de todas as partes interessadas que o solicitem, tendo em conta os legítimos
interesses de protecção do segredo comercial e do segredo de segurança.
3. Ao prepararem e aplicarem os seus sistemas de autorização, os Estados-membros assegurarão, de acordo com a
legislação comunitária, que a oferta dos serviços UMTS seja organizada;
- em bandas de frequências harmonizadas pela CEPT, nos termos do artigo 5.°,
- segundo as normas europeias relativas ao UMTS aprovadas ou desenvolvidas pelo ETSI, caso existam, incluindo,
nomeadamente, uma norma comum de interface rádio aberta e competitiva a nível internacional. Os Estados-
membros garantirão que as licenças permitam a itinerância transnacional na Comunidade.
4. Tendo em conta que, para uma utilização eficaz de frequências rádio, poderá ser necessário limitar o número de
sistemas UMTS autorizados nos Estados-membros, na eventualidade de se determinar, nos termos do artigo 17.° da
Directiva 97/13/CE e em conjunto com a CEPT, a existência de incompatibilidades entre potenciais sistemas, os
Estados-membros devem coordenar a sua abordagem com vista à autorização de tipos de sistemas UMTS
compatíveis entre si na Comunidade.

Artigo 4.°

Direitos e obrigações em matéria de itinerância
1. Os Estados-membros incentivarão as organizações que oferecem redes UMTS a negociar entre si acordos de
itinerância transfronteiras, a fim de assegurar uma cobertura sem interrupção dos serviços em toda a Comunidade.
2. Se necessário, os Estados-membros podem tomar medidas conformes com a legislação comunitária para assegurar
a cobertura das zonas menos povoadas.

Artigo 5.°

Cooperação com a CEPT
1. Nos termos do artigo 16.° da Directiva 97/13/CE, a Comissão conferirá ao CEPT/ERC e ao CEPT/ECTRA
mandatos destinados, nomeadamente, a harmonizar a utilização das frequências. Estes mandatos definirão as
funções a desempenhar e estabelecerão um calendário.
2. O calendário para os primeiros mandatos consta do anexo II.
3. Após o termo dos mandatos, decidir-se-á, nos termos do artigo 17.° da Directiva 97/13/CE, se os resultados dos
trabalhos efectuados no âmbito dos mandatos deverão ou não ser alicáveis na Comunidade.
4. Não obstante o disposto no n.° 3, se a Comissão ou qualquer Estado-membro considerar que os trabalhos
efectuados no âmbito do mandato conferido ao CEPT/ECTRA ou ao CEPT/ERC não avançam de modo satisfatório
face ao calendário estabelecido, poderão apresentar o assunto ao Comité de Licenciamento, que actuará nos termos
do artigo 17.° da Directiva 97/13/CE.

Artigo 6.°

Cooperação com o ETSI
A Comissão tomará todas as medidas necessárias, quando apropriado, em cooperação com o ETSI, para promover
uma norma comum e aberta para a oferta de serviços UMTS compatíveis entre si em toda a Europa, em função das
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exigências do mercado, tendo em conta a necessidade de apresentar uma norma comum à UIT como opção para a
Recomendação mundial IMT-2000 da UIT.

Artigo 7.°

Comité
Na aplicação da presente decisão, a Comissão será assistida pelo Comité de Licenciamento instituído pelo artigo
14.° da Directiva 97/13/CE.

Artigo 8.°

Troca de informações
1. A Comissão informará periodicamente o comité do resultado das consultas com os representantes das
organizações que oferecem serviços ou redes de telecomunicações, os utilizadores, os consumidores, os fabricantes e
os sindicatos.
2. O comité, tendo em conta a política comunitária de telecomunicações, incentivará a troca de informações entre os
Estados-membros e a Comissão sobre a situação e o desenvolvimento de actividades de regulamentação respeitantes
à autorização de serviços UMTS.

Artigo 9.°

Aspectos internacionais
1. A Comissão tomará todas as medidas necessárias para facilitar a introdução dos serviços UMTS e a livre
circulação de equipamento UMTS em países terceiros.
2. Para o efeito, a Comissão garantirá o cumprimento e procurará executar acordos internacionais aplicáveis ao
UMTS e, nomeadamente, apresentará ao Conselho, se necessário, propostas de mandatos adequados para a
negociação de acordos bilaterais ou multilaterais com países terceiros ou organizações internacionais. O Conselho
decidirá por maioria qualificada.
3. As medidas tomadas nos termos do presente artigo não prejudicarão as obrigações decorrentes para a Comunidade
e os Estados-membros de acordos internacionais aplicáveis.

Artigo 10.°

Notificação
Os Estados-membros transmitirão à Comissão as informações de que esta possa necessitar para efeitos de
verificação da aplicação da presente decisão.

Artigo 11.°

Confidencialidade
O disposto no artigo 20.° da Directiva 97/13/CE é aplicável às informações fornecidas nos termos da presente
decisão.

Artigo 12.°

Relatório
A Comissão deverá acompanhar a evolução no domínio do UMTS e apresentar ao Parlamento Europeu e ao
Conselho, no prazo de dois anos, um relatório sobre a eficácia das medidas tomadas ao abrigo da presente decisão.

Artigo 13.°

Aplicação
Os Estados-membros tomarão todas as medidas necessárias, através de actos legislativos ou administrativos, com
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vista à aplicação das medidas previstas ou acordadas nos termos da presente decisão.

Artigo 14.°

Duração
A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias e
permanecerá em vigor durante quatro anos a contar dessa data.

Artigo 15.°

Destinatários
Os Estados-membros são os destinatários da presente decisão.

Feito em Bruxelas, em 14 de Dezembro de 1998.
Pelo Parlamento Europeu
O Presidente
J. M. GIL-ROBLES
Pelo Conselho
O Presidente
W. MOLTERER

(1) JO C 131 de 29. 4. 1998, p. 9 e JO C 276 de 4. 9. 1998, p. 4.
(2) JO C 214 de 10. 7. 1998, p. 92.
(3) Parecer emitido em 16 de Setembro de 1998 (JO C 373 de 2. 12. 1998).
(4) Parecer do Parlamento Europeu de 18 de Junho de 1998 (JO C 210 de 6. 7. 1998), posição comum do Conselho
de 24 de Setembro de 1998 (JO C 333 de 30. 10. 1998, p. 56) e decisão do Parlamento Europeu de 18 de Novembro
de 1998 (JO C 379 de 7. 12. 1998). Decisão do Conselho de 30 de Novembro de 1998.
(5) JO L 105 de 23. 4. 1997, p. 4.
(6) JO L 20 de 26. 1. 1996, p. 59.
(7) JO L 74 de 22. 3. 1996, p. 13.
(8) JO L 117 de 7. 5. 1997, p. 15.
(9) JO L 199 de 26. 7. 1997, p. 32.
(10) JO L 24 de 30. 1. 1998, p. 1.
(11) JO L 74 de 12. 3. 1998, p. 1.
(12) JO L 196 de 17. 7. 1987, p. 85.
(13) JO L 109 de 26. 4. 1983, p. 8. Directiva substituída pela Directiva 98/34/CE (JO L 204 de 21. 7. 1998, p. 37).
(14) JO L 36 de 7. 2. 1987, p. 31.

ANEXO I

CARACTERÍSTICAS QUE O UMTS DEVERÁ TER CAPACIDADE DE APRESENTAR

Capacidades do sistema necessárias para corresponder às características dos serviços
1. Capacidades multimedia; aplicações com mobilidade total e mobilidade reduzida em ambientes geográficos
diferentes acima da capacidade dos sistemas de segunda geração tais como o GSM.
2. Acesso eficiente à Internet, às intranets e a outros serviços baseados no Protocolo Internet (IP).
3. Alta qualidade de transmissão de voz, equivalente à das redes fixas.
4. Portabilidade dos serviços de diferentes ambientes UMTS, quando adequado (por exemplo:
público/privado/profissional; fixo/móvel).
5. Funcionamento num único ambiente sem descontinuidades, incluindo a plena itinerância com redes GSM, bem
como entre os componentes terrestres e de satélite das redes UMTS.

Redes de acesso via rádio
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- Nova interface rádio terrestre para acesso a todos os serviços, incluindo os serviços baseados na transmissão de
dados em pacotes, que permita o tráfego assimétrico e uma largura da banda/um débito de dados a pedido, em
bandas de frequência harmonizadas.
- Boa eficiência espectral a todos os níveis, incluindo a utilização de frequências emparelhadas e não emparelhadas.

Infra-estrutura de base
- Tratamento de chamadas, controlo e localização do serviço e gestão de mobilidade, incluindo a funcionalidade de
plena itinerância, com base na evolução das infra-estruturas existentes, por exemplo, a evolução de uma infra-
estrutura GSM, tendo em conta a convergência entre as redes móveis/fixas.

ANEXO II

CALENDÁRIO
A partir de Fevereiro de 1999, conferir mandatos à CEPT para novas atribuições de frequência, incluindo a
disponibilidade de espectro suplementar para além das bandas do FPLMTS para UMTS previstas na WARC-92.
A partir de Fevereiro de 1999, conferir mandatos à CEPT para estabelecer, se necessário, um procedimento de
balcão único para os serviços.

Fim do documento

Documento enviado em: 26/07/1999
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Anexo 7 : IMT2000, Condições de Licenciamento e Status

CONSULTA PÚBLICA ANATEL Nº 198,
DE 3 DE DEZEMBRO DE 1999

Utilização de Faixas de Freqüências para Prestação de Serviços de Comunicações
Móveis Terrestres
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IMT2000, Condições de Licenciamento e Status
Visão regional selecionada
Janeiro 2000

Este documento apresenta uma rápida visão da situação corrente e das condições de licenciamento de sistemas de terceira geração IMT2000 em
regiões por nós selecionadas, para efeito desta consulta pública. Este documento decorre de um levantamento feito pelo UMTS Forum e devido
as constantes variações do cenário este Forum não pode responder por sua precisão. Foca essencialmente a Europa.

1. AMÉRICA DO NORTE
Condições de licenciamento para terceira geração desconhecidos.

2. JAPÃO
Japão provavelmente começará a aceitar requisições de inicio de serviços 3G na primavera de 2000. A MTP prometeu licenciar num momento
seguinte, no segundo trimestre de 2000. Espera-se que a NTT DoCoMo seja a primeira a fornecer amplo espectro de serviços 3G no final de
2001. Um total de 3 licenças é esperado.

3. CORÉIA DO SUL
As empresas participando do processo de licenciamento incluem Korea Telecom, mobile phone operators SK Telecom Shinsegi Telecom, Hansol
PCS, KT Freetel e LG Telecom assim como operadores de rede fixa Dacom, Onse Telecom e Hanaro Telecom. Fala-se de 3 a 4 licenças.

4. NOVA ZELÂNDIA
São esperados processos de licenciamento no primeiro trimestre de de 2000.

5. AFRICA DO SUL
O Departamento de Comunicações apresentou um quadro de regulamentação para sistemas de terceira geração durante o seminário  do UMTS
Forum’s em Cape Town, em 23 de Novembro de 1999.
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6. EUROPA
A maioria dos países da Europa ocidental encontram-se trabalhando no sentido de cumprir as diretivas da EU de 14 de Dezembro de 1988 para
permitir que operadores iniciem serviço em 01 de Janeiro de 2002. Enquanto isto países não pertencentes à EU como a Suiça, também
trabalham para estar aderentes ao mesmo cronograma.

Detalhes individuais com respeito a países europeus:

País Licenças Tipo
(nacional/
regional)

Exigência de
Cobertura Mínima

Compartilham. de
Infra-estrutura

Processo de
Licenciamento

Publicação
do Edital

Licen-
ciamento

Ativação
Comercial

Alemanha 5 Nacional
Regional por
ser decidido

25 % da popul.  até
fim de 2003, 50 %
até fim de 2005

Não Leilão 2000 2.Trim.2000 2002/2003

Áustria A definir por
consulta
pública

A definir por consulta
pública,
possivelmente

Sim, detalhes por
consulta pública

Leilão 3.Trim 2000
Leilão 4.Tr.00-
1.Tr.01

1.Trim.2001 1.Trim 2002

Espanha 4 possivelmente Nacional Beauty contest Novembro 99 Março 2000 3.Tr.2001
Bélgica A definir por

consulta
pública

A definir por consulta
pública

A definir por consulta
pública

Leilão
possivelmente

Fim 99/ 1.Trim
2000

em 2000 2002

Finlândia 4 Sem custo, condi-
cionada ao prazo

03/99 Exigida em
01.01.2002

França 4 possivelmente Nacional Sim, mas não
definido ainda; talvez
cfme densidade da
população

Provável: Beauty
contest p/ qualif. +
leilão

1.Trim.2000 2.Trim.2000 1.Trim.2002

Irlanda Nacional Possivelmente
combinação de
beauty contest e
leilão

2000 2002

Itália Nacional Nenhuma Ainda não decidido Beauty contest 1 ano após
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País Licenças Tipo
(nacional/
regional)

Exigência de
Cobertura Mínima

Compartilham. de
Infra-estrutura

Processo de
Licenciamento

Publicação
do Edital

Licen-
ciamento

Ativação
Comercial

Países
Baixos

5 possivelmente Nacional Cobertura em fases
I-III e em períodos
(2003, 2005, 2007)

Cfme regulamentação
holandesa

Pré-qualificação  +
leilão

Dez 99/
Início leilão:
15.1.2000

Maio 2000,
Julho/Agosto

2000

1.1.2002

Portugal Nacional
possivelmente

A definir por consulta
pública

A definir por consulta
pública

Reino
Unido*

5 Nacional em 31.12.07: 80% da
população

improvável Leilão Set. 99
Leilão:
15.01.2000

Fev. 2000 1.1.2002

Suécia Regional Nenhum Beauty contest
possivelmente

1.Tr. 2000 Final 2000 2002

Suiça Nacional A definir por consulta
pública

A definir por consulta
pública, possivelmente

Leilão
possivelmente

1a metade de
2000

1.1.2002

* Vide também “www.spectrumauctions.gov.uk/press”, artigo de 12.01.2000


