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CT.DRE  - 013 /2000    Rio de Janeiro,   17   de janeiro  de 2000.                                                
 
 

Ilmo.  Sr. 
SANTOS JOSÉ GOUVÊA 
Superintendente de Serviços Privados  da   
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL  
SAS - Quadra 6 - Bloco E - 2º andar- Biblioteca  
70313-900 - Brasília - DF 
 
Ref.: Consulta Pública No. 198, de 3 de dezembro de 1999  
           
 

Assunto:  Utilização de Faixas de Freqüências para prestação de Serviços de 

Comunicações Móveis Terrestres  

 
 

Senhor Superintendente, 
 

 

Com referência à Consulta Pública supra mencionada, realizada pela ANATEL, apresentamos os 
seguintes comentários da EMBRATEL : 

 

1. Considerações 

 

A EMBRATEL, na qualidade de Autorizada de Serviços de Redes de Transporte de 
Telecomunicações, dentre eles o de comunicação de dados, tem realizado elevados 
investimentos em suas redes terrestres e de satélite para a construção e expansão das 
plataformas de sustentação de seus serviços e necessita de meios complementares 
metropolitanos para atender seus clientes. 

Não possuindo a capilarização necessária de sua rede de fibras ópticas, a EMBRATEL se vê na 
contingência de buscar meios de acesso de terceiros que possam complementar sua oferta de 
soluções de acesso, desenvolvidas, no presente, tendo como base equipamentos rádio ponto a 
ponto e ponto - multiponto de baixa capacidade e baixa densidade. Esses meios de terceiros, vem 
se tornando, todavia, extremamente escassos e assim mesmo, quando disponíveis, são ofertados 
a preços elevados e/ou em prazos inaceitáveis.  

Conforme estipula a Lei Geral No. 9472, de 1977, cabe à ANATEL adotar medidas que 
assegurem condições justas e estáveis de competição às empresas que atuem no mercado, 
permitindo o seu desenvolvimento e, em conseqüência, a consolidação de um mercado 
efetivamente competitivo, em proveito dos consumidores. Vimos nesta Consulta Pública,  
destinado as faixas de freqüências para a prestação de serviços de comunicações móveis 
terrestres,  a oportunidade para que a EMBRATEL possa viabilizar e consolidar seus negócios 
num ambiente de justa competição segundo à premissa acima e lhe venha a ser conferido o 
direito de participar deste mercado, conforme as considerações abaixo que entre outras 
citaríamos : 
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- A tecnologia já converge os serviços fixo e móvel nos dias de hoje, tornando ultrapassada 
a caracterização específica do tipo de terminal (fixo/móvel) à aplicação dos serviços. Um 
mesmo terminal pode ter aplicações de uso fixo, transportável, móvel lento (pedestre) ou 
móvel rápido ( veículos). 

- A mesma evolução tecnológica aproxima os terminais em termos de facilidades, fazendo 
com que não haja mais diferenciação na capacidade de comunicação; os serviços móveis 
celulares terrestres iniciaram oferecendo basicamente o serviço de voz. Com a evolução da 
tecnologia, cada vez mais estes serviços  de radiocomunicações estão incrementando outros 
usos dos serviços de telecomunicações , particularmente no que diz respeito a acesso a 
serviços de dados e multimídia. 

- Por exemplo, na Conferência Mundial de Radiocomunicações de 2000 ( WRC-2000), a ser 
realizado no mês de maio deste ano, um dos ítens de discussão refere-se ao uso de sistemas 
de plataformas de alta altitude ( comunicações utilizando balões estratosféricos a cerca de 30 
Km de altitude), considerados como aplicações do serviço fixo, cujos terminais teriam todas 
as características descritas acima; vale mencionar que os terminais desse sistema seriam 
passíveis de utilização nas faixas a serem destinadas à expansão do IMT-2000.  

- Considerando que a ANATEL está iniciando um processo de revisão da regulamentação do 
serviço movel celular, inclusive, com vistas a uma regulamentação mais abrangente de serviço 
movel, essa nova legislação já deve contemplar a convergência crescente dos serviços 
fixo e movel, com aplicações indistintas de voz, dados e multimídia. Uma regulamentação 
moderna, abrangente e que determine as bases de um desenvolvimento expressivo do 
mercado brasileiro de telecomunicações, deverá considera igualmente as outorgas de serviço 
fixo e movel, com as consequentes modificações necessárias no PGO, contratos de 
concessão e termos de autorização. 

 

2. Faixas de freqüências 

 

2.1         Necessidade de limpeza da faixa 

A EMBRATEL vem utilizando extensivamente desde 1991, a faixa de freqüências de 1790,5 - 
1825,5 MHz, para sistemas rádio ponto- multiponto de faixa estreita de 2x 2 Mbit/s por 
radiofreqüência, para acesso de 64 kbit/s a 384 kbit/s  de seus clientes nas grandes cidades. Esta 
faixa   tem sobreposição com a faixa GSM 1800 (1710 a 1785 MHz e 1805 a 1880 MHz) que está 
sendo cogitada como uma das alternativas para implementação destes novos sistemas celulares. 

Atualmente, a EMBRATEL possui na sua planta cerca de 100(cem) estações nodais e cerca de 
4.000( quatro mil) terminais de clientes, tendo realizado investimentos de grande vulto. 

Entendemos portanto, que caso haja necessidade de migração , a ANATEL proverá para tal, faixa 
adequada e disponível, prazo razoável e dispositivos regulamentares que nos assegurem, a 
exemplo do estabelecido em outras regulamentações de faixas para outros serviços, que os 
custos desta substituição sejam arcados pelo interessado no uso. 

 

2.2         Evolução tecnológica de outras redes e implantação futura do IMT-2000 

A decisão a ser tomada para as faixas de freqüências para a segunda geração de serviços 
celulares, não poderá estar desvinculada da sua evolução para a terceira geração ( IMT-2000). A 
faixa de 1,8 GHz (1710 a 1785 MHz e 1805 a 1880 MHz) é usada na Europa para a segunda 
geração do serviço móvel utilizando a tecnologia GSM. No entanto , a própria Europa parece  
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pender para a faixa de 2,5 GHz ( 2.520 - 2.670 MHz ) , para a expansão do IMT- 2000 em 
aplicação global, como proposta à próxima WRC-2000. Não pretendem, portanto, fazer o "re-
farming " da faixa de 1,8 GHz, ou seja fazer o "up-grade" da segunda para a terceira geração 
nesta faixa.  

Por outro lado, o Brasil tem o posicionamento de propor a faixa de 1,8 GHz para a expansão do 
IMT-2000 para esta mesma Conferência, devido à sua dificuldade com as outorgas para o MMDS  
já emitidas , em grande escala,  para a faixa de 2,5 GHz. 

 

Sugerimos, então, que a decisão da(s) faixa(s) seja tomada somente após a realização da WRC-
2000 , quando a ANATEL terá uma melhor visão do uso do espectro entre 1 e 3 GHz, podendo, 
então, fazer uma escolha de longo prazo. 

 

Certos da compreensão de V. Sa. com relação à relevância das questões apontadas, em vista dos 
impactos técnicos, operacionais e comerciais no mercado, das decisões que venha a tomar essa 
Agência, 
 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
 
Arthur  C.  Ituassu 
Chefe do Departamento de Assuntos Regulatórios 
 
 


