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Campinas, 14 Janeiro de 2000 
 
 
 
 
DST-004/2000 
 
 
 
 
Ao Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL 
Brasília, DF 
 
 
 
Senhores membros do Conselho, 
 
A Lucent Technologies sente-se honrada em poder participar deste importante processo de 
consulta pública, referente à Utilização de Faixas de Freqüências para Prestação de Serviços de 
Comunicação Móveis Terrestres.  Este documento está estruturado de modo a apresentar o 
posicionamento da Lucent em resposta a cada um dos ítens referenciados na  Consulta Pública.  
A consulta em questão considera as seguintes possibilidades de faixa de freqüência para este 
serviço: 
 
1. 2x55 MHz na faixa de 1710 MHz a 1785 MHz e 1805 MHz a 1880 MHz (1.800 MHz). 
2. 2x40 MHz na faixa de 1870 MHz a 1910 MHz e 1950 MHz a 1990 MHz (1.900 MHz). 
 
A Lucent Technologies têm a clara visão de que a faixa de 1.900 MHz é a mais indicada para o 
serviço em questão, pelas razões apresentadas a seguir em diversos aspectos. 
 
1. Mercado de serviços móveis 
 

Há alguns anos atrás, quando da introdução de Serviços Móveis Celulares com tecnologia 
digital no Brasil, a administração brasileira poderia ter optado por estabelecer um padrão 
tecnológico único para o País. 

No entanto, agindo em benefício do usuário e em estrita conformidade com o disposto no Art. 
2º da Lei 9.472/97, Parágrafo III, transcritos abaixo, sabiamente optou-se por deixar ao 
próprio mercado a definição tecnológica para a prestação de tais serviços. 
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         Lei 9.472/97 : 
“ Art. 2º : O Poder Público tem o dever de : 

III Adotar medidas que promovam a competição e a diversidade dos serviços, 

incrementem sua oferta e propiciem padrões de qualidade compatíveis com a exigência dos 

usuários. “ 

Como resultado desta decisão, o mercado brasileiro presenciou uma vertiginosa queda nos níveis 
de preços praticados pelos fornecedores de equipamentos e sistemas para o Serviço Móvel 
Celular, com reflexos diretos e imediatos para os usuários ( os preços aqui praticados desceram a 
patamares nunca vistos anteriormente em todo o mundo ). 
A questão apresentada pela ANATEL à Sociedade por meio da Consulta Pública no. 198, de 03 
de dezembro de 1999, coloca frente-à-frente as seguintes opções para a escolha da faixa de 
frequências a ser alocada para a prestação dos Serviços de Comunicações Móveis Terrestres :  
( a ) uso de uma faixa de frequências que permite o emprego de apenas e tão somente uma 
tecnologia dentre as três possíveis para utilização na prestação dos Serviços em questão (faixas de 
1.710 a 1.785 MHz e 1.805 a 1.880 MHz, doravante, neste documento, denominadas “ Faixa de 
1.800 MHz “); 
( b ) uso de uma faixa de frequências ( 1.870 a 1.910 MHz  e 1.950 a 1.990 MHz , doravante aqui 
denominada “Faixa de 1.900 MHz“) que permite o eficiente emprego de qualquer das tecnologias 
passíveis de utilização ( a saber, CDMA, GSM e TDMA ). 
É fundamental ressaltar-se que, na Faixa de 1.900 MHz, TODAS as tecnologias têm total 
aproveitamento de suas potencialidades quanto ao oferecimento de serviços com a qualidade 
exigida pelos usuários, bem como no que se refere às facilidades operacionais utilizadas pelas 
operadoras no gerenciamento e operação dos sistemas por elas adquiridos. 
Assim, caso seja escolhida a Faixa de 1.800 MHz, o mercado não terá a possibilidade de escolher 
a tecnologia que melhor  lhe convier. Isto, seguramente, trará reflexos na Licitação do referido 
Serviço,  provocando a redução do interesse de potenciais participantes do mesmo, por saberem 
previamente que não terão o direito de escolha quanto à tecnologia a ser empregada em seus 
sistemas. 
Além deste aspecto, na definição da faixa de frequências, há que ser observado o contexto em que 
se enquadra o Brasil no que se refere aos seus principais parceiros comerciais, bem como em 
relação às destinações de brasileiros que, a negócios ou turismo, vão ao Exterior, a saber :  
 

(a) Parcerias comerciais :  
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Conforme dados obtidos no SISCOMEX, da Secretaria da Receita Federal, órgão do Ministério 
da Fazenda, considerando  aspectos de exportações e importações brasileiras, temos as seguintes 
figuras relativas aos 20 ( vinte ) países para  onde mais exportamos e de onde  mais importamos 
(nem todos aqueles inclusos em uma relação estão presentes na outra):  
 

                                                                          Exportações        Importações  

Ø Países das Américas                                  42,28 %                53,91% 
      

Ø Países das Américas + países de outras          48,28                   
59,97% 

                          Regiões que não usam a Faixa de 1.800 MHz 
 
Ø Países que utilizam a Faixa de 1.800 MHz        30,23%               31,63% 

 

Nota : os valores acima referem-se ao total das exportações e importações brasileiras. 

 
Se, nos percentuais acima, acrescentarmos todos os países das Américas (inclusive aqueles não 
inclusos entre nossos 20 maiores parceiros comerciais), veremos que bem mais que 50%de nosso 
comércio exterior é feito com países que não utilizam a Faixa de 1.800 MHz para Serviços de 
Comunicações Móveis. 
Consequentemente, o maior volume de ligações telefônicas internacionais de/para o Brasil provém 
deste bloco de países.  
( b ) Destinação dos brasileiros em viagem ao Exterior : 
Conforme dados da EMBRATUR, cerca de 77,00% dos brasileiros em viagem de negócios ou 
turismo ao Exterior dirigem-se aos Estados Unidos, Argentina e outros países das Américas. 
Em complemento ao já exposto, deve-se mencionar que, na América Latina,  há cerca de 89 
operadoras de serviços móveis sendo que   NENHUMA destas Operadoras utiliza a Faixa de 
1.800 MHz para Sistemas de Comunicações Pessoais ( PCS ), ao passo que 24 ( vinte e quatro ) 
operadoras já estão prestando serviços móveis e/ou WLL na Faixa de 1.900 MHz, inclusive no 
Brasil. 
Ou seja, a eventual opção por esta faixa faria do Brasil uma “ ilha “ nas Américas, isolando-nos, em 
termos de faixa de frequência utilizada para o  PCS . 
 

2. Possibilidade de Roaming Nacional e Internacional 
 

No Brasil, as operadoras de Serviços Móveis Celulares atualmente em operação utilizam as 
tecnologias AMPS, CDMA e TDMA que, para Roaming, fazem uso da rede ANSI 41 
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Cellular Radiotelecommunications Intersystem Operations de abrangência nacional já 
existente. 

Esta rede é uma das maiores conquistas do Setor de Telecomunicações do Brasil ( vale lembrar 
que há países de dimensões territoriais próximas à do Brasil que ainda não dispõem de uma 
rede tão abrangente e eficiente ). O tempo gasto para sua construção foi longo, os recursos nela 
empregados foram igualmente significativos.  

Com a adoção da Faixa de 1.900 MHz para o Serviço de Comunicações Móveis Terrestres, a 
mesma rede de suporte de sinalização do Serviço Móvel Celular nas chamadas Bandas A e B, 
também poderá prestar serviços aos usuários deste novo serviço, o que maximizará a sua 
utilização bem como otimizará os recursos empregados em sua construção.  

Isto por que já estão disponíveis comercialmente ( e, portanto, amplamente testados ) terminais 
“dual mode / dual band “ CDMA 1900 / AMPS 850, TDMA 1900 / AMPS 850 e ainda 
terminais “tri mode” CDMA 1900 / CDMA 850 / AMPS 850, TDMA 1900 / TDMA 850 / 
AMPS 850.  

Uma eventual opção pela Faixa de 1.800 MHz implicará a obrigatoriedade de construção, a 
partir do zero, de uma rede GSM – MAP paralela àquela ANSI hoje existente, além do 
desenvolvimento de interfaceamento entre ambas.  

Todos aqueles que acompanharam / participaram do processo de construção da rede ANSI 
conhecem perfeitamente a complexidade de tal tarefa., bem como os inúmeros riscos 
envolvidos e, em função disto, sabem que será necessário um longo tempo e muitos recursos 
financeiros  para construir, testar, ajustar e colocar em serviço uma rede GSM-MAP com 
âmbito nacional. Isto aumenta consideravelmente os riscos de não atender-se aos prazos 
desejados pela ANATEL ( e requeridos pelos usuários ) para a plena prestação do Serviço de 
Comunicações Móveis Terrestres sem descontinuidades em todo o País. 

A existência de dificuldades e atrasos na prestação de roaming nacional para o Serviço de 
Comunicações Móveis Terrestres, nas mesmas condições e nível de qualidade do serviço há 
muito disponíveis para os usuários dos Sistemas Móveis Celulares já em operação no País, 
certamente reduzirá o interesse de eventuais usuários pelo Serviço em questão e, 
consequentemente, prejudicará de modo substancial o objetivo maior da ANATEL em todo 
este processo, que é o aumento das opções de operadoras ( e o resultante aumento da 
concorrência entre as mesmas ) para o usuário. 

 

Quanto ao Roaming Internacional, vale lembrar que, nas Américas ( região na qual se concentram 

nossos principais parceiros e interesses  comerciais ), muitos países já dispõem de sistemas móveis 

digitais em operação na Faixa de 1.900 MHz ou, no mínimo, já estabeleceram tal Faixa como 
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sendo a destinada para alocação do PCS, em plena conformidade com a Recomendação PCC-III / 

REC. 12  (III-95 ) da CITEL  (Comissão Interamericana de Telecomunicações ), aprovada em 

março de 1.995  com o apoio do Brasil  (como exemplos, citamos : Argentina, Paraguai, Uruguai, 

Chile, México, Estados Unidos e Canadá ) .Ou seja, com a utilização da Faixa de 1.900 MHz, os 

brasileiros em viagem para as suas principais destinações no Exterior também poderão contar com 

as facilidades propiciadas por uma extensa rede de roaming internacional. 

 

 

3. Economias de Escala e Aspectos Industriais 
 
 

Na rede de serviços móveis celulares brasileira convivem as tecnologias AMPS, CDMA e 
TDMA na faixa de 850 MHz. Qualquer que seja a frequência escolhida para alocação dos 
Serviços de Comunicações Móveis Terrestres haverá a necessidade de roaming entre esta faixa 
e aquela ocupada pelos serviços móveis celulares ( e, obviamente, serão necessários terminais 
“dual mode / dual band” para as faixas de 850 MHz e a alocada para as comunicações móveis 
terrestres ). 

Atualmente, o mercado já dispõe comercialmente de dezenas de modelos de terminais “dual 
mode / dual band “ CDMA 1900 / AMPS 850, TDMA 1900 / AMPS 850 e ainda terminais 
“tri mode” CDMA 1900 / CDMA 850 / AMPS 850, TDMA 1900 / TDMA 850 / AMPS 
850. No entanto, em relação à faixa de 1.800 MHz , não há nenhum fornecedor 
disponibilizando comercialmente  terminais de usuário com as características de dualidade acima 
mencionadas para as frequências de  850 MHz e 1.800 MHz.  

Ou seja, para a Faixa de 1.900 MHz não há necessidade de realizar-se investimentos em 
pesquisa e desenvolvimento de um novo tipo de terminal de usuário, ao passo que, se 
considerada a faixa de 1.800 MHz, isto será absolutamente necessário, sendo aplicável 
relembrar toda a carga de riscos inerentes  quanto aos aspectos de tempo para  disponibilidade 
e custos dos novos terminais no mercado, caso os mesmos venham a ser disponibilizados. 

Além disso, considerando que muitos dos países das Américas já adotaram a Faixa de 1.900 
MHz para o PCS, ao potencial do mercado brasileiro para terminais “ dual mode /  dual band “ 
entre esta frequência e a de 850 MHz , seria acrescentado o potencial de mercado dos demais 
países das Américas, gerando incontáveis oportunidades de exportação pelo Brasil para os 
mesmos ( mercado maior = maior escala = menores preços para o consumidor = maiores 
possibilidades de fabricação no Brasil = mais empregos mantidos / criados no nosso País ). Um 
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exemplo disto é o fato de já termos realizado exportações de estações rádio-base para a 
Venezuela.  Estas ERBs foram  fabricadas em nossa unidade de Campinas e operam na Faixa 
de 1.900 MHz.  

Por outro lado, se adotada a Faixa de 1.800 MHz, como o Brasil estará isolado em todas as 
Américas nesta opção, não haverá possibilidade de exportações. Quanto às demais regiões que 
utilizam a Faixa de 1.800 MHz, há muito os fornecedores da Europa e Asia encontram-se 
capacitados para atender à sua demanda, ou seja, não há possibilidade de exportação para as 
mesmas. 

Isto posto, fica claro que a utilização da Faixa de 1.800 MHz apenas pelo Brasil dentre todos 
os países das Américas não justificaria, sob  o ponto de vista econômico, a implantação de 
linhas de produção de terminais “ dual mode / dual band “ para as faixas de 850 MHz ( em 
todas as tecnologias hoje empregadas pelo Brasil na mesma ) e 1.800 MHz. Ou seja, tais 
terminais e infra estrutura seriam, muito provavelmente, importados dos países de origem de 
seus fornecedores, o que prejudica a nossa balança comercial.  (e inclusive, traz riscos quanto à 
disponibilidade, no Brasil, de partes e peças necessários aos reparos e   manutenções nos 
aparelhos ). 

Outrossim, ainda que eventualmente algum fornecedor dos  mesmos decidisse fabricá-los no 
Brasil, em função da pequena escala de produção, o preço dos mesmos para o consumidor 
final seria, certamente, proibitivo. 

Cabe ressaltar que acreditamos na sinceridade das intenções de fabricantes de terminais de 
usuários quanto à sua eventual disposição em investir recursos em pesquisa, desenvolvimento e 
fabricação de um terminal de usuário específico para as necessidades do mercado brasileiro, 
caso seja adotada a Faixa de 1.800 MHz. No entanto, entre suas intenções e a efetiva 
disponibilização dos terminais para o usuário brasileiro, tais fabricantes terão um longo e 
demorado caminho, pleno das duras realidades do mercado e dos processos produtivos em 
geral, as quais inevitavelmente geram perguntas tais como : 

Ø O volume da demanda justificará os investimentos em um produto específico para 
o Brasil? 

Ø Como garantir que os eventuais fornecedores conseguirão colocar tais terminais em 
nosso mercado no tempo e quantidade adequados à demanda ? 

Ø Os preços finais para os usuários serão, efetivamente, atraentes ? 
Ø Haverá garantia de evolução tecnológica (em direção ao 3G) em curto/médio 

prazo para os terminais/sistemas operando nesta Faixa de 1.800MHz ?   
 

Considerando-se a priorização nos investimentos da Indústria (atendendo à demanda de mercado 
global) para a disponibilização de sistemas 3G nas frequências de 2 GHz (IMT-2000) nas Regiões 
1 e 3 (Europa e Asia) e 850 MHz/1900 MHz (Celular e PCS) na Região 2 (Américas), esta última 
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pergunta vem provocando crescente preocupação nos potenciais interessados em operar na nova 
licença, caso a faixa venha a ser 1.800 MHz no Brasil. 
 

 

 

 
 
4. Aspectos de Padronização: 
 

Nos últimos anos, têm ocorrido ações por parte dos países das Américas no sentido de uma 
maior integração entre si no que se refere às suas economias e na defesa dos interesses dos 
mesmos perante foros globais, das quais a criação do Mercosul é um exemplo. 

Tal integração, ao mesmo tempo que necessária, é natural, posto que não somente o Brasil, mas 
a maioria dos países americanos tem na própria região os seus principais parceiros comerciais. 

Dentro deste processo de aproximação e integração econômica, o Brasil sempre primou pelo 
cumprimento, na prática, das posturas por ele defendidas junto aos demais países das 
Américas. 

Todo  e qualquer processo de integração econômica passa, necessariamente, pela 
compatibilidade e complementariedade das redes e sistemas de telecomunicações dos países 
em questão, seja pelo incremento do comércio entre os mesmos, seja pelos significativos 
ganhos de escala na produção obtidos quando se considera um mercado potencial que abrange 
toda a região. 

Em relação à faixa de frequências a ser utilizada na Região 2 para alocação do PCS, o Brasil 
sempre defendeu junto à Comissão Interamericana de Telecomunicações - CITEL o emprego 
da Faixa de 1.900 MHz, conforme a Recomendação PCC-III / REC.12 ( III-95 ), de 
março/1.995, a qual já foi adotada por grande parte dos países das Américas ( entre os quais, 
estão nossos principais parceiros comerciais ). 

Considerando os aspectos apresentados a seguir, entendemos que, também sob o aspecto de 
padronização, o caminho natural para a evolução da rede de telecomunicações brasileira no que 
se refere ao Serviço de Comunicações Móveis Terrestres é a adoção da Faixa de 1.900 MHz. 
Assim, temos : 

Ø esta faixa não exclui a possibilidade de uso de nenhum dos três principais padrões 
de acesso, a saber, CDMA, GSM e TDMA; 

Ø todos os padrões acima referidos têm seu caminho de evolução para o IMT-2000; 



 
 

 
______________________________________________________________________________________
___ 

 

______________________________________________________________________________________
___ 

Lucent Technologies Proprietary 
 

Ø os padrões  de segunda geração atualmente em operação nos demais países da 
Região 2 (assim como no Brasil) também evoluirão para sistemas  de terceira 
geração (compatíveis com o IMT-2000) em suas bandas originais;  

Ø sua utilização é coerente com definições previamente adotadas pela ANATEL ( 
por exemplo, utilização de Sistemas WLL em 1.900 MHz ); 

Ø a eventual utilização da Faixa de 1.800 MHz faria do Brasil uma “ ilha “ em relação 
ao restante de nossos principais parceiros comerciais; 

Ø não há incompatibilidade alguma entre as Recomendações da CITEL e a UIT  
(referir-se à “footnote”S5.388 do Regulamento de Rádio aprovado na WARC-92 
). 

 

 

 

 

 

 

 
5. Disponibilidade de Infraestrutura e Terminais 
 

Conforme já explicitado nos itens anteriores, tem-se que :  

Ø Terminais de usuários : Atualmente, o mercado já dispõe comercialmente de 
terminais “dual mode / dual band “ CDMA 1900 / AMPS 850, TDMA 1900 / 
AMPS 850 e ainda terminais “tri mode” CDMA 1900 / CDMA 850 / AMPS 
850, TDMA 1900 / TDMA 850 / AMPS 850.  No entanto, em relação à faixa de 
1.800 MHz , não há nenhum fornecedor de terminais de usuário com as 
características de dualidade acima mencionadas para as frequências de  850 MHz 
e 1.800 MHz. 

 

Riscos na eventual adoção da Faixa de 1.800 MHz - dentre outros, menciona-se : 
Ø indisponibilidade de terminais na quantidade e prazos requeridos pela demanda; 
Ø preços dos terminais muito acima dos níveis atualmente praticados para terminais 

utilizados pelo Sistema Móvel Celular; 
Ø criação de condições proibitivas do ponto de vista econômico para os potenciais 

usuários. 
q Compatibilidade com a rede de serviços móveis celulares existente : 
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Para o caso da Faixa de 1,900 MHz, os usuários do Serviço de Comunicações Móveis Terrestres 
poderão fazer uso da Rede ANSI-41 existente. Caso seja utilizada a Faixa de 1.800 MHz, será 
necessária a implantação, a partir do zero, de uma Rede GSM-MAP de âmbito nacional, o que 
pode comprometer os prazos desejados pela ANATEL para a efetiva implementação de facilidades 
de roaming nacional para o Serviço em questão, além de reduzir o interesse de operadoras 
potencialmente interessadas em participar da Licitação pertinente a ser promovida por esta 
Agência. 
Riscos na eventual adoção da Faixa de 1.800 MHz - dentre outros, menciona-se : 

Ø Significativos atrasos na prestação de roaming nacional para os usuários do Serviço 
de Comunicações Móveis Terrestres, diminuindo significativamente sua 
competitividade em relação ao Serviço Móvel Celular; 

Ø Altos custos da rede de suporte ao roaming GSM-MAP a ser implantada podem 
impedir o oferecimento de tarifas atrativas aos potenciais usuários. 

 
 
 
6. Necessidade de Limpeza de Faixa 
 

Para oferecimento de um serviço de qualidade adequada, é necessário que a faixa de 
freqüência a ser utilizada esteja desocupada.  Fontes possíveis de interferência incluem rádios 
de microondas e outros serviços em bandas adjacentes.  Parte da Faixa de 1.900 MHz já é 
utilizada no Brasil para Sistemas WLL, podendo se aproveitar parte dos esforços de verificação 
de limpeza desta faixa de freqüências. 

A  Faixa de 1.800 MHz, por não ter sofrido qualquer esforço prévio de limpeza de espectro, 
possui uma grande quantidade de enlaces de rádio em operação nas  grandes cidades, o que 
trará impactos referentes a custo e prazos adicionais para o início da operação do Serviço de 
Comunicações Móveis Terrestres. 

Um dos argumentos fundamentais daqueles que defendem a eventual adoção da Faixa de 1.800 
MHz para o referido serviço traz como base a reserva de parte do espectro de 1.900MHz para 
alinhamento com o espectro adotado para o IMT-2000 nas Regiões 1 e 3. O que esta 
argumentação omite é o fato que o “up link “do IMT-2000 sobrepõe-se ao “down  link “do 
PCS . Levando-se em consideração o fato que o Brasil já possui operadoras fazendo uso deste 
último, haverá o desperdício de uma parcela adicional de espectro para o estabelecimento de 
bandas de guarda de modo a evitar interferências entre tais sistemas. 
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7. Evolução Tecnológica de outras Redes no Brasil, Américas e no Mundo 
 

É importante frisar que a adoção da faixa de 1.900 MHz não significa conflito com os preceitos 
dos sistemas de terceira geração (IMT-2000) preconizado pelo ITU-T.  De fato, a faixa de 
1.900 MHz pode ser considerada como banda fundamental (core band) do IMT-2000 nos 
países que adotam esta faixa nos sistemas PCS ( “Personal Comunication Systems”).  Este é 
o caso de todos os países da Região 2 (Américas). 

É ainda importante ressaltar que a adoção da faixa de 1.900 MHz acelera a introdução de 
sistemas de terceira geração no Brasil, uma vez que importantes esforços de desenvolvimento 
estão concentrados em equipamentos nesta faixa. 

De fato, todas as interfaces aéreas suportadas na Faixa de 1.900 MHz (CDMA, TDMA e 
GSM) e as interfaces suportadas na Faixa de 850 MHz (CDMA e TDMA) possuem um 
caminho de evolução para sistemas de terceira geração.  Mais especificamente, os sistemas 
CDMA evoluem para o sistema de terceira geração conhecido como cdma2000 e os sistemas 
TDMA evoluem para o sistema conhecido como UWC 136 e o GSM para o EDGE/UTRA. 

Também é relevante o fato de que existe uma tendência tecnológica / regulatória de 
convergência entre as plataformas fixas e móveis.  Ou seja, sistemas do tipo “Wireless Local 
Loop” (WLL) podem potencialmente atender assinantes móveis, e sistemas móveis podem 
potencialmente atender assinantes fixos.  Portanto, a adoção da Faixa de 1.900 MHz no Brasil 
é coerente com esta tendência, uma vez que sistemas WLL já ocupam uma parte do espectro 
de 1.900 MHz no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Implantação futura do IMT-2000 
 

É importante frisar que a adoção da faixa de 1.900 MHz  não resulta em discordância com os 
preceitos do IMT-2000.  Ao contrário, a adoção da Faixa de 1.900 MHz aumenta as 
possibilidades de implementação e acelera a disponibilização de sistemas de terceira geração, 
conforme já discutido anteriormente. 
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É sabido que o ITU-T (órgão de telecomunicações da ONU) reconhece as seguintes interfaces 
aéreas para sistemas de telecomunicações de terceira geração conhecidos como IMT-2000: 

Ø cdma2000 – evolução do sistema ANSI CDMA (cdmaOne) 
Ø UWC 136 – evolução do sistema ANSI TDMA (IS 136) 
Ø UTRA FDD/TDD – evolução do sistema ETSI GSM 

 

Novamente a Faixa de 1.900 MHz é mais indicada por possibilitar maior flexibilidade na escolha da 
solução tecnológica para a terceira geração.   Isto contrasta com a adoção da Faixa de 1.800 
MHz, que significaria uma imposição tecnológica aos futuros prestadores dos Serviços de 
Comunicação Móveis Terrestres.  
Também é fato que alguns países têm defendido junto à Comissão Interamericana de 
Telecomunicações – CITEL, a utilização da Faixa de 1.800 MHz para utilização futura do IMT-
2000.  Este espectro ficaria reservado para demandas projetadas para os anos de 2.005 e 2.010.  
Portanto, seria estratégico para o Brasil adotar a Faixa de 1.900 MHz para os Serviços de 
Comunicação Móveis Terrestres agora, reservando a Faixa de 1.800 MHz para demandas 
adicionais futuras do sistema IMT-2000.  Esta possível utilização futura da Faixa de 1.800 MHz 
para o IMT-2000 (a partir de 2.005), proporcionaria tempo para disponibilização dos 
equipamentos não disponíveis hoje nesta faixa, caso o mercado assim o requeira. 
 
 
 
9. Comentários Finais 
 

A Lucent Technologies agradece a oportunidade de oferecer suas contribuições e, está 
convicta, pela força e coerência dos motivos aqui apresentados, de que a adoção da Faixa de 
1.900 MHz para os Serviços de Comunicação Móveis Terrestres corresponde à evolução 
lógica e natural para a Rede Nacional de Telecomunicações e, portanto, é a que oferece os 
melhores benefícios para a Sociedade Brasileira. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Luiz Claudio Rosa 



 
 

 
______________________________________________________________________________________
___ 

 

______________________________________________________________________________________
___ 

Lucent Technologies Proprietary 
 

Diretor de Tecnologia 


