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Ilmo Sr 
Renato Navarro Guerreiro 
Presidente 
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL 
Brasília - DF 
 
 
 
Prezado Senhor, 
 
 
A Ericsson Telecomunicações vem por meio desta apresentar os comentários a Consulta 
Pública 198/99, a qual solicita contribuições para nortear a definição, da faixa de 
frequência que deverá ser alocada para SCMT – Serviços de Comunicações Móveis 
Terrestres no Brasil, buscando beneficiar o consumidor através do aumento da 
competição. 
 
Mais especificamente solicitou comentários sobre: 
 
• Possibilidade 1: 2x55 MHz nas faixas 1710 – 1785 MHz e 1805 – 1880 MHz 
 
• Possibilidade 2: 2x40 MHz nas faixas 1870 – 1910 MHz e 1950 – 1990 MHz 
 
A Ericsson apoia a alocação das faixas de 1850 – 1910 e 1950 – 1990 MHz para SCMT, 
pois esse espectro está mais direcionado para o objetivo maior de aumento da competição, 
como, também: 
 
• Permite aos novos operadores a oportunidade de competir com os operadores já 

estabelecidos com liberdade de escolha de tecnologia. 
 
• Permite aos novos operadores prestar serviços, de forma mais rápida, 

possibilitando seus usuários usar o serviço roaming, nas redes celulares 
existentes, antes de ter a implantação total de sua planta. 

 
• Dá aos novos operadores de serviços de telecomunicações a flexibilidade de opção 

tecnológica (CDMA, GSM e TDMA), de forma a garantir o sucesso comercial. 
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• É consistente com as recomendações da CITEL, na alocação da faixa de 
frequência para PCS, que promove a competição, a harmonização regional e a 
economia de escala nas Américas.  

 
• O espectro 1900 MHz é a faixa de frequência ideal para os atuais operadores do 

SMC, bandas A e B, como um espectro adicional a ser alocado tanto para 
aumento de capacidade, bem como para oferta de novos serviços. 

 
• Suporta a aquisição de equipamentos produzidos localmente e a preços 

competitivos. 
 
• Suporta a base industrial de infra-estrutura e terminais de usuários, criando 

oportunidades de exportação para a indústria brasileira, pela economia de escala. 
 
• Os problemas de limpeza da faixa em 1900 Mhz serão expressivamente menor, 

quando comparados aqueles em 1800 MHz. 
 
1 Mercado de serviços móveis 
 
A experiência nos países das Américas tem mostrado que a alocação do PCS na faixa de 
1900 MHZ promove a introdução mais abrangente e mais rápida de opções competitivas e 
inovadoras para o usuário. 
 
Como os fabricantes globais de equipamentos celulares produzem equipamentos, que 
opera em 1900 MHz, para as três interfaces de ar mais importantes: CDMA, GSM e 
TDMA, o operador, e por conseguinte o usuário, possui variedade de escolha, dentro do 
mercado brasileiro, se o espectro de frequência para o SCMT estiver dentro dessa faixa. 
 
Este não seria o caso se fosse alocada a faixa de 1800 MHz. Tal alocação resultaria na 
seleção da tecnologia GSM pelo órgão regulador para a os serviços SCMT no Brasil, 
eliminando-se, assim, os efeitos benéficos da competição na escolha da tecnologia. 
 
2 Possibilidade de roaming nacional e internacional 
 
Considerando que existe atualmente uma cobertura completa nas Américas na faixa de 
850 MHz, tanto analógica (AMPS) quanto digital (CDMA ou TDMA), e que os países da 
região  que já implantaram ou  estão considerando a adoção da faixa 1900 MHz, conforme 
recomendado pela CITEL, para a ampliação da oferta de serviços móveis, a seleção do 
espectro de 1900 MHz para a licença brasileira de SCMT é a que melhor contribuirá para 
suportar a possibilidade de um usuário usar o seu telefone móvel nas Américas, fora da 
área do seu provedor de serviços.  
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A tecnologia de faixa dupla (dual-band) permite que o usuário de 1900 MHz tenha acesso 
também à faixa de 850 MHz com o mesmo terminal, dentro de certas combinações de 
interface de ar. Isto permitirá que o usuário brasileiro de 1900 MHz viaje por todo o Brasil 
e os países do Mercosul, ALADI e da Améica do Norte (países com maior intercâmbio 
comercial e turístico com o Brasil) sem mudar de telefone, contanto que os acordos de 
negócios necessários sejam executados. Isto é válido inclusive como receita para o Brasil, 
para os usuários visitantes das Américas em roming para o Brasil. 
 
A adoção da faixa de 1800 MHz, por outro lado, seria uma solução única nas Américas, 
acarretando severas limitações à potencial mobilidade dos usuários.  
 
3 Economias de escala e aspectos industriais 
 
O objetivo principal, tanto de investidores como de operadores é de diminuir o custo de 
equipamento pelo volume de produção. Isto se aplica principalmente para os terminais 
móveis, o principal item de custo para o consumidor. Nesse caso, a forma mais segura de 
reduzir o custo do terminal móvel é adotar a faixa de freqüência que possua soluções que 
combinem faixas de freqüências e padrões de interface de ar largamente empregados na 
região. 
 
Uma vez que espectro já foi alocado na faixa de 850 MHz para os serviços móveis 
celulares, uma alocação de 1900 MHz permitirá que os operadores usem tecnologia que já 
se encontra disponível para a expansão geográfica ou para aumento da capacidade. 
 
Os consumidores serão beneficiados com a disponibilidade de telefones que funcionam 
tanto em 850 MHz como em 1900 MHZ e que estão disponíveis no momento em grande 
volume e a preços competitivos, para certas combinações de faixas de freqüências e de 
interface de ar: 
 
• AMPS 850 e TDMA 850/1900 
 
• AMPS 850 e CDMA 850/1900 
 
• AMPS 850 e GSM1900 
 
A opção pela faixa de 1800 MHz implicaria na adoção da tecnologia GSM, a única 
disponível nessa faixa. Embora haja disponibilidade de equipamento de infra-estrutura 
GSM/1800, não existe comercialmente terminal que combine essa faixa de freqüência 
com a faixa de 850 MHz. E não existe escala suficiente para a disponibilização desse 
terminal a custo competitivo com o dos terminais 850/1900 MHz acima listados, pois caso 
a faixa de 1800 MHz fosse alocada para SCMT apenas o Brasil teria este tipo de mercado. 
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Outro aspecto importante na economia de escala é a possibilidade de exportação e nesse 
caso o mercado regional deve ser o alvo (Mercosul, ALADI e futuramente ALCA). É 
utópico pensar que seria possível exportar GSM/1800, fabricado localmente, para Europa, 
por exemplo. Todos os grandes fabricantes com produção local, possuem instalações 
industriais na Europa e, em geral, a produção é regionalizada, isto é, cada região tem suas 
unidades de produção para os produtos usados na região, e apenas em situações muito 
especiais é que as unidades de uma região suprem as necessidades do mercado de outra. 
Assim, a produção local de GSM/1800 seria apenas para atender o mercado interno, uma 
vez que o Brasil seria o único pais da região a adotar a faixa de 1800 MHz, ao contrário da 
produção de equipamentos em 1900 MHz (TDMA, CDMA ou GSM) que tem, como 
potencial, todo o mercado das Américas. 
 
4 Aspectos de padronização 
 
Durante a III Reunião, o Comitê Consultivo Permanente III da CITEL produziu as 
Recomendações PCC-III/REC.8, PCC-III/REC.11 e PCC-III/REC.12, favoráveis ao uso 
de Sistemas de Comunicações Pessoais (PCS americano) na faixa de 1850 a 1990Mhz na 
região 2, observando que, como esta faixa de freqüência se sobrepõe às faixas planejadas 
para IMT 2000 os países membros considerassem estratégias de evolução para o IMT 
2000.(conforme disposto no Regulamento de Rádio nº S5.388 da UIT, com a Nota de 
Rodapé a Tabela de Alocação de Frequência da Conferência Administrativa Mundial de 
Radiocomunicações de 1992 - WARC-92 - que textualmente não exclui o uso dessas 
faixas para outros serviços)  
 
É conveniente ressaltar que, desde a emissão dessas recomendações pela CITEL, todos os 
países das Américas que implantaram ou tem suas regulamentações prontas para PCS, 
seguiram essas recomendações. 
 
A Ericsson considera que a adoção da faixa de frequência de 1900 MHz para SCMT nos 
coloca como um país da região 2, seguindo as recomendações da CITEL que não se 
contrapõem as recomendações da UIT e que todas a três tecnologias disponíveis nessa 
faixa de frequência – CDMA, GSM e TDMA, evoluem para oferecer os serviços de 
terceira geração. 
 
5 Disponibilidade de infra-estrutura e terminais 
 
Existe no Brasil uma variedade de produtos de infra-estrutura e de terminais disponíveis 
comercialmente para suportar os serviços móveis nas faixas de 850 e 1900 MHz, isto é, 
AMPS, CDMA, TDMA ou GSM/1900.  
 
Além disso, os fornecedores atuando no mercado investiram não só no desenvolvimento 
de suas capacidades de produção mas também no desenvolvimento de competências 
necessárias para dar total suporte a essas tecnologias.  
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6 Necessidade de limpeza de faixa 
 
A limpeza de faixa é um item importante no processo de decisão e as observações 
apresentadas durante a Audiência Pública devem ser consideradas. 
 
7 Evolução tecnológica de outras redes no Brasil, Américas e no mundo 
 
A posição da Ericsson no que diz respeito às políticas de alocação de espectro disponível e 
a escolha de tecnologia móvel utilizada para desenvolver os serviços em tal espectro, é de 
que uma política de livre escolha pelo mercado pode melhor servir aos interesses do 
provedor de serviços, do fabricante, do usuário e da economia brasileira como um todo. 
 
Especificamente, observa-se que a faixa de 1900 MHz: 
 
• Suporta atualmente todos os principais padrões móveis digitais (CDMA, GSM e 

TDMA) num mercado aberto e competitivo; 
 
• É compatível com o celular analógico AMPS em 850 MHz e com os serviços móveis 

digitais e planos de faixas existentes; e além disso 
 
• Suporta a migração para serviços de 3ª geração  
 
8 Implantação futura do IMT 2000 
 
Todas as tecnologias disponíveis na faixa de 1900 MHz (CDMA, GSM e TDMA) 
possuem um plano de evolução para a 3ª geração, qual seja EDGE para TDMA e GSM e 
cdma2000 para o CDMA, sendo as mesmas reconhecidas pela UIT como legítimas 
tecnologias de 3ª geração. 
 
Ciente de que o objetivo de haver um espectro global para o IMT 2000 para serviços de 3ª 

geração não é possível devido as alocações de espectro feitas pela Europa, Américas e 
países asiáticos, somos de opinião que a ANATEL, sugira para a próxima reunião do 
WRC-2000 a faixa de 1800 MHz para as Américas. 
 
Sem mais, 
 
Atenciosamente 
 
 
___________________________ 
          Gerhard Weise 
              Presidente 
 


