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Brasília, 17 de Janeiro de 2000 
 
 
 
À  
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL 
Superintendência de Serviços Privados 
CONSULTA PÚBLICA No 198, de 3 de dezembro de 1999 
 
 
 
Prezados Senhores: 
 
   Em atenção à CP 198 de 03/12/99, vem a Motorola do Brasil 
apresentar seus comentários e sugestões com relação à definição de faixa de freqüências 
para a prestação de serviços de comunicações móveis terrestres no Brasil. 
 
   Nossa contribuição é dividida em 2 partes: 
 

- Sugestão de uso do espectro para a prestação dos serviços 
PCS ; e 

- Comentários e justificativas que nos levaram à sugestão 
proposta, visando ajudar e apoiar a ANATEL na busca da 
melhor decisão para o Brasil. 

 
1. SUGESTÃO DE USO DO ESPECTRO 
 
Espectro já alocado no Brasil: 
 

i)1850-1870 e 1930-1950 MHz – WLL FDD (*) 
ii)1910-1930 MHz – WLL TDD  

 
(*) - espectro alocado com exclusividade em caráter primario para prestação do Serviço 
Telefônico Fixo Comutado (STFC) até 31/12/2005. 
 
Sugestão Proposta: 
 

1870-1910 e 1950-1990 MHz – 2 x 40 MHz para PCS-2G 
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2. COMENTÁRIOS E JUSTIFICATIVAS 
 
 A Motorola Inc. fabrica equipamentos nas diferentes tecnologias e nas diferentes 
bandas de espectro ora em análise, podendo oferecer a seus clientes tanto a tecnologia 
TDMA IS 136 e CDMA IS 95 em 800 MHz e 1.9 GHz quanto a GSM em 900 MHz, 1.8 ou 
1.9 GHz. 

Dessa forma a Motorola é neutra quanto à tecnologia e tem a satisfação de oferecer 
os comentários que se seguem. Levamos em conta, contudo, que a decisão da Anatel deverá 
maximizar os benefícios para os usuários, encorajar o desenvolvimento tecnológico e a 
eficiência dos investimentos feitos no Brasil, mantendo viáveis as diversas opções 
tecnológicas abertas aos futuros operadores. 

 
 
2.1  CARACTERÍSTICAS DO MERCADO. 
 
Cenário Nacional 
 

O enorme crescimento da quantidade de assinantes dos sistemas celulares verificado 
no País, de 2,5 milhões de assinantes  ao final de 96 para da ordem de 14 milhões de 
assinantes ao final de 1999, demonstram o grande potencial de demanda por comunicações 
telefônicas móveis. 

Há previsões inclusive de que o número de assinantes da telefonia celular poderá 
atingir 28 milhões até meados de 2001, adiantando em mais de 2 anos previsões anteriores. 
  Essa demanda se deve, fundamentalmente à necessidade de comunicação 
telefônica(voz), que acreditamos continuará sendo a principal necessidade da sociedade 
brasileira nos próximos anos. 
 A alocação dos 2 blocos de 40 MHz para uso de Sistemas de Comunicações 
Pessoais (PCS) nos parecem suficientes para permitir a expansão dos atuais operadores do 
Serviço Movel Celular e a entrada de novos competidores, determinando a Anatel a 
quantidade, finalidade e velocidade com que serão consignadas as novas licenças nas 
diferentes subfaixas desses blocos, de acordo com as necessidades que venham a se 
concretizar. 

A demanda atual por novos serviços móveis (dados a alta velocidade), que não 
podem ser atendidos utilizando-se os recursos dos terminais atuais exigindo a utilização de 
terminais 3G,  é  desconhecida no Brasil e na maior parte dos países do mundo.  

Por outro lado, é certo que tanto nos Estados Unidos, Canadá e outros países da 
Região 2, que já tem sistemas PCS implantadados e na fase madura de desenvolvimento, 
evoluirão seus sistemas no sentido de prover aos seus usuários serviços adicionais e 
velocidades mais altas para a transmissão de dados.  

Quando a demanda por serviços IMT-2000/3G ocorrer, o Brasil poderá 
disponibilizar os seus sistemas nas “extension bands” que vierem a ser definidas na WRC-
2000. A Motorola do Brasil apoia a proposição da Anatel apresentada na XIV Reunião do 
CCPIII, qual seja, a banda de 1710-1850 MHz. 
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Cenário Internacional 
 

O volume das exportações brasileiras para os países da América Latina e Estados 
Unidos representou em 1998, segundo dados do SISCOMEX, 64% do volume total de 
exportações realizadas nesse mesmo ano. 

Estima-se que na região do Mercosul movimentam-se mais de 2 milhões de pessoas 
por ano. Só para a Argentina esse número gira em torno de 700.000 mil pessoas.  

A fábrica da Motorola em Jaguariuna exportou nestes últimos 3 anos da ordem de 
25% da produção total de telefones celulares para a Argentina.  
  Esses números atestam a importância do Brasil continuar  alinhado com os países da 
Região 2, em conformidade com os compromissos já assumidos na CITEL e Mercosul.  

Dificilmente esse cenário deverá mudar nos próximos anos. 
Por outro lado, há que considerar-se que o investimento no desenvolvimento da 

industria nacional considerou fundamentalmente (e continuará considerando, por uma 
questão de escala de produção) além do potencial do mercado brasileiro, a possibilidade de 
exportação para os demais países da América Latina.  
 
 
2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O “ROAMING” NACIONAL E INTERNACIONAL 
 
 

É de fundamental importância, para que um novo operador possa ser bem sucedido,  
que ele possa oferecer a garantia aos seus clientes de que  poderão falar de qualquer lugar 
do Brasil, imediatamente após adquirir o serviço celular móvel. 

Como é economicamente inviável montar, de imediato, uma rede com cobertura 
nacional e somente após isso, iniciar a venda do serviço, a garantia de roaming nacional 
imediato é de fundamental importância para qualquer investidor que queira disputar o 
mercado de telefonia móvel no Brasil.  

Há que se levar em conta que o brasileiro, pela tradição existente nos serviços 
prestados em 800 MHz, considera o roaming como uma condição natural do telefone 
celular, e não como uma facilidade adicional. 

Neste caso, a tecnologia de GSM terá maiores dificuldades para integrar-se ao 
sistema de roaming nacional: 

 
-O protocolo utilizado na rede GSM é o MAP, enquanto que o protocolo da 
rede atual de “roaming” no Brasil é o IS41 que é suportado por uma rede 
ANSI. Assim, para possibilitar o “roaming” com as operadoras atuais, seria 
necessário a instalação de conversores de protocolo IS41/MAP em toda rede 
existente; 

 
Conforme mencionado anteriormente, em torno de 70% dos interesses comerciais 

do Brasil são com os países da Região 2. Da mesma forma o tráfego de telecomunicações e 
consequentemente o interesse do roaming internacional. 
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Como nenhum país dessa Região optou por implantar sistema PCS na faixa de 1.8 
MHz, as restrições para o roaming internacional nesta Região serão as mesmas que as 
mencionadas para o roaming nacional.  
  
 
3. CONCLUSÃO  
 
 Concluindo resumimos os principais pontos que justificam nossa proposta que 
consideramos ajudará a ANATEL a tomar a melhor decisão para o País e aumentará as 
possibildades de sucesso dos futuros operadores de PCS: 
 

- Os 80 MHz (2 x 40 MHz) para PCS-2G são suficientes 
para atender a demanda de comunicação de voz; 

- Possibilidade de evolução 2G/3G segundo estratégia 
PCS/Região 2; 

- Implantação em larga escala do IMT-2000/3G na banda 
estendida que venha a ser definida na WRC-00 ( 1710-
1850 MHz); 

- Integração imediata ao roaming nacional e internacional 
do bloco economico ao qual o Brasil pertence (Mercosul e 
Região 2 – 70 % do comércio externo); 

- Disponibilidade imediata de terminais (maior competição 
entre fornecedores) 

- Possibilidade de mobilidade futura dos terminais 
fixos(WLL) e novos competidores quando do fim da 
exclusividade para a prestação do STFC e abertura total da 
competição. 

 
A Motorola do Brasil permanece ao inteiro dispor dessa Agência para prestar 

qualquer informação adicional ou explicação julgada necessária. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Mario Marsiaj 
Diretor de Relações Governamentais 


