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1 INTRODUÇÃO 

O mercado tem demandado, em todo o mundo, cada vez mais serviços móveis. Essa 
tendência é influenciada por diversos fatores: 

1. a “explosão” de serviços pré-pagos, aliados ao modelo de tarifação “Calling Party 
Pays” (CPP) que simplificam a relação entre operadora e cliente, ao mesmo 
tempo que permitem a este um controle melhor dos seus gastos 

2. a percepção pelo público de que mobilidade não é um atributo supérfluo, mas 
agrega valor à comunicação refletindo-se em agilidade no fechamento de 
negócios, segurança pessoal, contatos sociais facilitados, melhor utilização do 
tempo, etc. 

No Brasil, com o crescimento no número de assinantes celulares nos últimos anos 
(de 2,7 milhões no final de 96 para 14,3 milhões no final de 99) atingindo 50% do 
número de assinantes de telefonia fixa, ainda estamos com densidade de serviço 
muito baixa (8%) se comparada mesmo a outros países da América do Sul 
(Argentina e Chile têm 13%). Nos países europeus, que também adotam o modelo 
CPP, a densidade varia de 25 a mais de 60%. O mercado Brasileiro tem, portanto, 
muito potencial de crescimento podendo ultrapassar 50 milhões de terminais 
(densidade de 30%), desde que haja efetiva competição que, através da 
diferenciação, estimule o crescimento do mercado. Caso por algum motivo não haja 
real competição, caracterizada na prática pela oferta abundante de opções ao 
mercado, a tendência normal das operadoras será dirigir seus esforços para a 
otimização da rentabilidade no mercado já atendido. 

A diferenciação tem ao menos duas vertentes importantes: 

t a oferta de soluções mais baratas, alargando a base do mercado para 
populações com menor poder aquisitivo 

t a oferta de serviços que agreguem valor à mobilidade e atendam às 
necessidades de usuários corporativos e poder de compra mais elevado 

Para as duas vertentes, embora o mercado brasileiro seja por si só considerável, 
economias de escala somente são conseguidas em termos globais. Portanto, se for 
facilitado o acesso a tecnologias dominantes no mundo, teremos possibilidade de 
maior competitividade e maior beneficio ao consumidor.  

Lembramos que os diferenciais de hoje (assim como a mobilidade no passado) 
tendem a ser assimilados ao longo do tempo por um maior número de clientes, 
tornando-se em pouco tempo, requisitos básicos. A inovação constante é a chave 
para manter bem atendidos os clientes de alto tráfego que necessitam mais 
funcionalidades e são os maiores geradores de receitas para as operadoras.  
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Cabe então, avaliar os impactos que cada uma das alternativas em análise poderia ter 
sobre o desenvolvimento do mercado brasileiro. 

2 BANDA DE 1.9 GHZ 

- Faixa de freqüências: 2 x 40 MHz em 1870-1910 MHz / 1950-1990 MHz 

2.1 Considerações básicas 

Para compreendermos porque a utilização da faixa de freqüência de 1.9 GHz para o 
PCS resultará em uma falta de banda local em um futuro próximo, temos que 
analisar está aplicação pelo local de origem da mesma: os EUA.  

O fato mais importante nos EUA é que o sistema de tarifação “Calling Party Pays”, 
CPP, não é utilizado, resultando que os usuários de celular naquele país costumam 
desligar seus aparelhos evitando assim que os mesmos paguem pelas chamadas que 
eles não queiram receber. Muitos usuários preferem utilizar um “pager” barato, para 
depois efetuar a chamada por um telefone fixo, que é bem mais em conta. 

Outro fato é o baixo grau de digitalização (50%) da planta de serviço móvel, que  
privilegia competição baseada puramente em preço. Em outras partes do mundo, 
onde o grau de digitalização é quase 100%, a competição é baseada em recursos 
avançados e serviços.  

Como é o uso de recursos avançados, dados e  serviços que direcionam o 
desenvolvimento dos sistema móvel da 3G, essa tendência é percebida atualmente 
com menos intensidade no mercado americano. 

Apesar da elevada renda média individual, a densidade de serviço móvel no mercado 
americano é de 30%, bem mais baixa que em países como Portugal (50%), Itália 
(54%) ou Finlândia (70%). Até mesmo a Grécia (39%) e Formosa (46%) possuem 
uma maior densidade. 

Devido a essa baixa densidade combinada com o sistema de tarifação CPP, o 
problema de falta de banda não aparece ainda nos EUA, ao contrário do que ocorre  
em mercados com uma densidade de serviço móvel mais alta e onde já se iniciou um 
intenso uso de serviços de dados.  

Um argumento a favor da faixa de freqüência de 1.9 GHz utilizada por vários 
fornecedores e operadoras, é a possibilidade de evolução para a 3G dentro do 
mesmo espectro. Esta possibilidade, embora teoricamente possível, será muito difícil 
de ser concretizada considerando-se o padrão de utilização do celular no país, e o 
fato de só estarem disponíveis para o PCS dois terços da faixa disponível no mercado 
americano.  
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A utilização da faixa de 1.9 GHz para o PCS, nos deixará portanto sem um 
caminho claro para a evolução para serviços 3G, e totalmente à mercê de 
soluções técnicas que possam ser encontradas para o mercado americano. 

Essas soluções somente serão buscadas quando houver interesse das operadoras e 
fabricantes que atuam naquele mercado que, como já mencionamos, tem padrões de 
utilização diferentes das nossas e da maioria dos mercados no mundo.  

2.2 Implicações no mercado brasileiro 

Os vários envolvidos diretamente nesse mercado serão afetados da seguinte forma:  

2.2.1 Impactos para as operadoras atuais: 

t limitação da concorrência pelo rápido esgotamento da faixa de freqüências 

t vantagem competitiva nas licitações, pela possibilidade de ampliar suas áreas 
de atuação, utilizando–se as mesmas tecnologias  

t caso o mercado fique limitado às tecnologias e operadoras atuais, elimina-se a 
possibilidade de concorrência com o GSM, aonde existem mais funcionalidades 
disponíveis 

t retarda a chegada de tecnologias 3G até que haja um acordo nos Estados 
Unidos sobre a freqüência e padrões a serem adotados 

2.2.2 Impactos para os usuários: 

t menor competição entre operadoras do que através da outra alternativa, 
resultando em maior acomodação da oferta de serviços e facilidades 

t atraso na disponibilização de serviços 3G  

t seguem inalteradas as condições de roaming internacional, intrinsecamente 
limitadas pelas tecnologias atualmente em uso, e geograficamente limitadas às 
Américas. Roaming de voz fora das Américas exige troca de aparelho e de 
número  

2.2.3 Impactos para os fabricantes: 

t como as tecnologias atuais baseiam-se em interfaces proprietárias, os atuais 
fornecedores de tecnologia terão grande vantagem competitiva na disputa pelo 
fornecimento de sistemas nos mesmos padrões em outra faixa 
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t reduzindo-se a competição, e mantendo-se restrito o número de operadoras,  
a tendência é o não crescimento dos investimentos e do emprego industrial no 
país 

t como os equipamentos produzidos no Brasil terão sua aplicação restrita às 
Américas, o possível mercado alvo é esse, e em competição com as fábricas 
existentes nos Estados Unidos. Cada uma das duas tecnologias digitais 
utilizadas no país tem aproximadamente 12% do mercado mundial de 
celulares 

3 BANDA DE 1.8 GHZ 

- Faixa de freqüências: 2 x 55MHz em 1710-1785MHz / 1805-1880Mhz  

3.1 Considerações básicas: 

O requerimento básico para o futuro do serviço móvel terrestre é a disponibilidade 
de banda suficiente para suportar os serviços da próxima geração . Para conseguir 
esse objetivo, trilhando um caminho tecnologicamente bem consolidado, temos que 
utilizar a banda de 1.8 GHz agora, e garantir a “core-band” livre para a introdução da 
3G (IMT2000). 

No Brasil, a freqüência de 1.8 GHz não é extensamente utilizada, como ocorre nos 
EUA.  Devido a esse fato, a limpeza do espectro pode ser efetuada com um custo 
baixo e um mínimo esforço para se disponibilizar espectro necessário e garantir o 
desenvolvimento do serviço móvel terrestre.  

3.2 Espectro de Freqüência Requerido 

Existem vários estudos sobre a necessidade de espectro de freqüência terrestre para 
o desenvolvimento do mercado móvel de massa até 2010: 

UMTS Fórum 580 MHz 

CEPT 555 MHz 

ITU-R 530 MHz 

EUA  500 MHz 

Japão 440 MHz 
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As faixas de freqüências identificadas não são suficientes para atender essa 
necessidade, em média de 530 MHz. Na região 1 do ITU-R e outras áreas na região 
3, a situação é ainda pior com os seguintes espectros disponíveis: 

Celular 900 MHz  70 MHz  disponível hoje 

PCN 1.8 GHz 150 MHz disponível hoje 

IMT2000  155 MHz a ser disponibilizado depois de 2001/2002 

Total 375 MHz 

 

Os 160 MHz adicionais devem ser definidos através do WRC-2000 em março deste 
ano. A disponibilidade desta nova extensão de banda é esperada para o final desta 
década, considerando a experiência anterior que mostra que não é simples a limpeza 
de espectro mundial. (WARC-92 harmonizou a “core-band” em 1992 e ela será usada 
após 2001/2002, ou seja, dez anos depois). 

 

Nos EUA, o seguinte espectro está disponível: 

Celular 800 MHz   70 MHz disponível hoje  

PCS 1.9 GHz  120 MHz não totalmente disponibilizada 

Total   190 MHz 

 

O sistema pouco competitivo de serviço móvel no mercado norte-americano em 
conjunto com a não disponibilidade do CPP (Calling Party Pays), diminui o ritmo das 
discussões envolvendo a necessidade de freqüências. Porém, é claro que estes 190 
MHz são absolutamente insuficientes para o crescente desenvolvimento do mercado 
de serviço móvel no Brasil. Devido à implementação do CPP, o comportamento do 
tráfego é fundamentalmente diferente do mercado americano, resultando em uma 
maior utilização por usuário e portanto, uma maior necessidade de espectro. Além 
disso, como já mencionado, um terço da faixa do PCS americano já foi alocada para 
WLL, tornando mais crítica a oferta de espectro para sistemas móveis. 

O cenário completo sugere que, do ponto de vista de oferta de espectro, seria 
imprudente um alinhamento automático do Brasil ao mercado americano, sem levar 
em conta que, como já mencionado temos restrições diferentes das existentes nos 
EUA. Em termos de utilização de freqüências, temos um padrão de demanda 
diferente e um mercado potencial suficientemente grande para podermos buscar as 
soluções que melhor atendam ao país, sem necessidade de alinhamento automático 
com outros mercados. 
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O Fórum UMTS fez extensos estudos sobre a necessidade de espectro, tendo 
publicado o UMTS Fórum Relatório Número 6 (disponível em: http://www.umts-
forum.org), o qual designa um modelo para calcular a necessidade de espectro, e 
que foi apoiado por vários membros dessa entidade, incluindo todos os maiores 
fornecedores de sistemas móveis presentes no Brasil. Especialmente para esta 
consulta pública, o UMTS Fórum fez uma previsão de espectro para o Brasil 
considerando informações do seu representante local, o qual posicionou o Brasil 
cinco anos atrás da Europa com relação ao desenvolvimento de serviços móveis 
avançados. Esta é uma previsão conservadora, considerando que o cálculo de 
necessidade de espectro leve em conta o desenvolvimento de serviços avançados em 
uma região com alta densidade populacional.  

O UMTS Fórum em sua resposta à consulta pública estará demonstrando os cálculos 
detalhados. Todavia, os resultados foram previamente informados aos membros 
associados: 

3.2.1 Densidade estimada de serviços em áreas densamente povoadas 

Ano 2005               Densidade 

Voz 16Kbit/s Circuito comutado 35% 

Mensagem Simples  14Kbit/s Pacote comutado 15% 

Dados comutados 14Kbit/s Circuito comutado 8% 

Multimídia 384Kbit/s Dados comutados 5% 

Alta Multimídia 2Mbit/s Dados comutados 1% 

Alta Interação MM 128Kbit/s Circuito comutado 0,3% 

 

Ano 2010              Densidade 

Voz 16Kbit/s Circuito comutado 50% 

Mensagem Simples  14Kbit/s Pacote comutado 25% 

Dados comutados 14Kbit/s Circuito comutado 8% 

Multimídia 384Kbit/s Dados comutados 8% 

Alta Multimídia 2Mbit/s Dados comutados 5% 

Alta Interação MM 128Kbit/s Circuito comutado 1% 
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Esta densidade de serviços leva à seguinte necessidade de espectro, de acordo com o 
método de cálculo do UMTS Fórum: 

Ano 2005: 215 MHz 

Ano 2010: 282 MHz 

3.3 O Cenário Brasileiro 

Fica claro que se o Brasil quiser promover o desenvolvimento do serviço móvel 
evoluindo para o uso de serviços avançados de dados com o PCS e o IMT 2000 ao 
redor de 2005, não haverá alternativa a não ser a utilização da faixa de freqüência de 
1.8 GHz. Os seguintes espectros poderiam ser disponibilizados: 

Celular 800 MHz  50 MHz disponível 

PCS 1.8 GHz   110 MHz a ser disponibilizado 

Extensão celular 1.9 GHz 20 MHz a ser disponibilizado  

IMT2000 core-band  60 MHz a ser disponibilizado  

Total    240 MHz 

 

Baseado nessa estratégia, o Brasil terá espectro suficiente disponível até 2010 quando 
uma nova faixa de freqüência harmonizada deverá entrar em serviço.  

3.4 Disponibilidade de Terminais 

Nós entraremos na era dos terminais multi-standards e multi-bandas. Na Europa 
mais de 50% da produção de terminais já é feita com aparelhos 900/1800. Os 
primeiros terminais GSM 900/1800/1900 já estão disponíveis. A demanda das 
operadoras americanas que possuem redes TDMA e GSM, está atualmente forçando 
o mercado para um terminal TDMA/GSM. 

Terminais 800/900/1800/1900 e TDMA/GSM estarão disponíveis em um curtíssimo 
prazo de tempo para oferecer roaming também mundial nos mercados europeu e 
americano, a preços compatíveis com os terminais multibanda-multimodo hoje 
existentes no mercado mundial. 
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3.5 Implicações no mercado brasileiro 

Os vários envolvidos diretamente nesse mercado serão afetados da seguinte forma:  

3.5.1 Impactos para as operadoras atuais: 

t acirramento da concorrência pela disponibilização de grande faixa de 
freqüências, com plano claro de disponibilizar o UMTS  

t a competição nas licitações de freqüências se dará em igualdade de condições 
com novas operadoras   

t aumento da concorrência com a possibilidade de novas operadoras 
introduzirem sistemas GSM, oferecendo outros conjuntos de funcionalidades 
ao mercado 

t poderão enfrentar a chegada de tecnologias 3G dentro dos padrões utilizados 
na Europa e Ásia 

3.5.2 Impactos para os usuários: 

t maior competição entre operadoras do que através da outra alternativa, 
resultando em maior diferenciação na oferta de serviços e facilidades 

t possibilidade de disponibilização de serviços 3G logo após sua introdução 
mundial 

t possibilidade de roaming internacional de serviços dentro do padrão GSM com 
abrangência mundial, e não apenas para as Américas; roaming nacional para 
áreas sem cobertura GSM exigirá aparelhos multimodo-multibanda (que já 
estarão disponíveis no mercado neste ano) 

3.5.3 Impactos para os fabricantes: 

t os fornecedores das tecnologias atuais sofrerão pressão para manter seus 
clientes competitivos em preço e tecnologia com as novas operadoras 

t sendo o GSM um sistema com interfaces abertas, a sua implantação provoca 
uma competição contínua entre fornecedores 

t o aumento da competição deve provocar novos investimentos no país, quer 
dos fornecedores atuais, quer de novos 

t Os equipamentos produzidos no Brasil poderão ser comercializados para 
qualquer mercado 
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3.6 Posicionamento das Operadoras 

Para as operadoras ainda não presentes no mercado brasileiro, certamente interessa 
uma regulamentação que viabilize a competição e a diferenciação. Ressaltamos que 
não é necessário um grande número de terminais para viabilizar um “business plan” 
–algumas centenas de milhares de assinantes são normalmente suficientes se essas 
novas operadoras tiverem a possibilidade de agregar usuários de alto poder 
aquisitivo à sua base de clientes.  

É conclusivo, portanto, que o mercado potencial brasileiro estimado em 50 milhões 
de terminais (densidade de 30%) é mais que suficiente para suportar a entrada de 
novas operadoras, seja em âmbito nacional, regional ou local, dependendo da 
regulamentação a ser estabelecida. 

4 CONCLUSÃO 

Não nos surpreende o interesse econômico das operadoras e dos fornecedores locais 
ao apoiarem a escolha da faixa de 1.9 GHz para o PCS. Caso definida essa faixa, 
essas mesmas operadoras e fornecedores terão menos concorrentes e 
consequentemente sofrerão menos pressão de mercado quanto aos preços e 
funcionalidades de serviços que estarão prestando à população.    

A escolha da faixa de 1.8 GHz beneficia novos fornecedores e operadoras. Estas, 
para ingressarem competitivamente em território nacional, estarão sempre buscando 
uma oferta diferenciada à população no que diz respeito a funcionalidades, preços e 
qualidade dos serviços a serem oferecidos. 

Vale ressaltar que o usuário final deve ser sempre o maior beneficiado em decisões 
públicas desta natureza. Para que isso aconteça, o novo cenário de serviços móveis 
terrestres deverá ser formado pelo maior número possível de operadoras e 
fabricantes de equipamentos competindo entre si, e com uma clara evolução para 
serviços de 3G.  

Melhores serviços com preços mais competitivos, um maior leque de opções de 
terminais com recursos mais avançados e custos mais baixos devido a uma maior 
escala mundial de produção, são alguns exemplos de benefícios só conseguidos 
quando se utiliza a faixa de freqüências mais utilizada mundialmente para esses 
propósitos, a de 1.8 GHz. 

Neste contexto, a ALCATEL entende que a melhor solução para o mercado 
brasileiro é utilizar a faixa de 1.8 GHz para a implantação imediata de 
serviços móveis terrestres com as tecnologias atuais, reservando a faixa 
de 1.9 GHz para implantação do UMTS em um futuro próximo. 


