
CT :  GEC-01089/2000    Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2000. 
 
 
Para: AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL 

A/C.: Sr. Santos José Gouvêa - Superintendente de Serviços Privados 

____________________________________________________________________________ 
 
De: INTELIG – Alain Riviere – Diretor de Assuntos Regulatórios 
____________________________________________________________________________ 
 
Ass.: Comentários da INTELIG à Consulta Pública no 198, de 3 de dezembro de 1999. 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Prezado Senhor, 
 
 
 
Conforme solicitado, encaminhamos os comentários da INTELIG à Consulta Pública no 198, de 3 
de dezembro de 1999.  
 
 
Ressaltamos o nosso posicionamneto favorável ao uso da faixa de 1,8 GHz para a Prestação de 
Serviços de Comunicações Móveis Terrestres (PCS) pelas razões que relacionamos a seguir: 
 
 
1) Item 3.1: Mercado de serviços móveis: 
• O mercado mundial está alinhado de maneira maciça com o padrão GSM (85% dos 

novos usuários em tecnologia digital). 
• Esse padrão continuará dominando porque oferece mais facilidades para o usuário em 

termos de serviços, em particular com a convergência de voz, transmissão de dados e 
Internet. 

 
2) Item 3.2: Possibilidade de "roaming" nacional e internacional: 
• Certamente a faixa de 1,9 GHz é mais conveniente a curto prazo para o roaming 

nacional de voz.  
• No entanto: (i) o roaming de serviços não voz é precário nos padrões TDMA/CDMA; e 

(ii) no final de 2000, terminais GSM 900/1800 - TDMA 800 estarão disponíveis. 
• Em termos de "roaming" internacional, não há dúvida que o GSM é a solução ideal. 
 
3) Item 3.3: Economia de escala e aspectos industriais: 
• O risco industrial é maior com a faixa 1,9 GHz porque o Brasil colocar-se-ia num nicho 

de mercado em termos globais. É bom lembrar que o mercado brasileiro de SMC já é 
dominado por dois fornecedores, situação altamente arriscada em termos industriais. 

• A faixa de 1,8 GHz poderá abrir uma competição maior no mercado interno e permitirá  
ao Brasil transformar-se numa plataforma de exportação para o mercado mundial de 
GSM. 

 



4) Item 3.4: Aspectos de padronização:  
• A escolha da faixa 1,9 GHz colocará o Brasil fora do padrão mundial GSM. 
 
5) Item 3.5: Disponibilidade de infra-estrutura e terminais: 
• Grandes fornecedores já manifestaram sua disposição em adaptar suas fábricas, já 

existentes no Brasil, à produção de equipamentos GSM. 
 
6) Item 3.8: Implantação futura do IMT-2000: 
• Caso seja escolhida a faixa de 1,9 GHz, o Brasil estará apostando num padrão 

mundial do IMT-2000 numa faixa alternativa ao "core band", enquanto grandes 
mercados mundiais já confirmaram o desenvolvimento do IMT-2000 no "core band". 

 
 
 
Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário. 
 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

Alain Riviere 
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES 

Diretor de Assuntos Regulatórios 


