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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O Brasil é atualmente um dos poucos mercados com um enorme potencial de crescimento 
da infraestrutura celular desde o ponto de vista de população e das condições econômicas 
favoráveis, além de ser o país com maior relevância econômica na América Latina. A 
consulta pública lançada pela Anatel é mais um passo adiante no processo de solidificar a 
importância do Brasil no mundo das telecomunicações globais, e as decisões que terão 
que ser tomadas vão ter uma repercussão durante toda esta década. Por isso, a definição 
da faixa de frequência das licenças PCS - alvo da presente consulta pública – se torna 
uma questão de se o Brasil quer seguir um caminho de evolução regional ou se preferimos 
nos incorporar ao mundo globalizado com acesso a mais de 85% da economia do mundo 
no final da década. 

A aderência ao mundo globalizado é possível com a adoção de padrões majoritários de 
evolução como o IMT2000 para sistemas móveis de terceira geração. Para aumentar a 
competição hoje, o mercado Brasileiro não pode esperar pelo lançamento comercial 
desses sistemas, previstos para o Japão em 2001 e na Europa em 2002-2003, porém, 
pode adotar uma tecnologia e uma faixa de frequencia que permitam uma evolução bem 
definida e padronizada para o IMT2000.  

A tecnologia que ao mesmo tempo pode oferecer os melhores benefícios para o usuario 
Brasileiro em termos de qualidade e de serviço e que pode trazer novas vantagens 
industriais para o país é o GSM na faixa do 1800 MHz. Existe uma noção de que o Brasil 
não deveria seguir este caminho já que a recomendação da CITEL é a utilização da banda 
1900 MHz e que somente adotando esta frequência é que o Brasil se integraria à região 
das Américas. Esta noção não é correta, já que a própria CITEL menciona em suas 
recomendações que cada país tem que adotar a melhor estratégia para a evolução a 
sistemas de terceira geração. Além disso, somente um total de 3 dos 45 países da 
América Latina ocuparam por completo a banda do 1900 MHz para licenças celulares e 13 
países a tem utilizado parcialmente, dispondo partes dessa faixa para uso futuro. Países 
como os Estados Unidos, que utilizaram toda a faixa, se verão prejudicados na primeira 
implementação dos sistemas IMT2000 no "Core Band", tendo que esperar por alguma 
faixa de extensão, ou então seguir um caminho não majoritário no cenário da Sociedade 
de Informação Móvel.  

Na época em que os Estados Unidos decidiram ir contra as recomendações do WARC 
1992, referente à conservação do 1900 MHz para sistemas 3G, eles alegaram não ter 
espaço suficiente na banda 1800 e fizeram a decisão de utilizar uma faixa não 
padronizada para os serviços PCS. Esta decisão beneficiou inicialmente a industria norte-
americana, mas a longo prazo excluiu o país de participar do desenvolvimento mais veloz 
de serviços e infraestrutura celular do GSM, já consolidado como a tecnologia majoritária 
das redes celulares do mundo. A definição da banda do 1800 MHz para o PCS Brasileiro 
garantirá a entrada de novos investidores no país,  já que abriria o mercado cativo de 
infraestrutura celular para novos fornecedores e operadoras. 
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No dia 12 de novembro de 1999 foi entregue o documento CPM99-2/145-E para a UIT 
referindo-se à necessidade de espectro adicional para o IMT-2000. Este documento foi 
elaborado em nome das empresas Motorola, Ericsson, Nokia, Nortel e Siemens, da qual 
segue a conclusão do texto: 

"A introdução de uma faixa de extensão global possibilitaria um mercado verdadeiramente 
global com a consequente oportunidade para que os fabricantes forneçam terminais 
globais com rapidez. A introdução de mais de uma banda de extensão não impossibilitaria 
a existência de terminais globais, mas a maioria dos terminais seriam específicos para os 
mercados regionais e perderíamos a vantagem de um único mercado global para terminais 
e a disponibilidade e variedade de terminais seria limitada. Recomendamos que todas as 
agências discutam ativamente para que haja uma banda de extensão comum e global para 
o IMT2000. Poderá haver um efeito seriamente negativo para o sucesso do IMT2000 e 
toda a indústria se não conseguirmos alcançar esta meta." 

O texto ressalta que é importante seguir as tendências globais para possibilitar o melhor 
crescimento econômico de qualquer país, e cabe observar que empresas já estabelecidas 
no Brasil apoiam esta iniciativa nas suas estratégias globais. O texto em si se refere à 
banda de extensão, mas é perfeitamente aplicável à alocação do "Core Band" do 
IMT2000.  Nesse sentido o Brasil está em uma situação muito favorável, já que existe 
espectro disponivel na faixa de 1900 para o Core Band e toda a faixa do 1800 está livre 
para licenças PCS.   

A entrada de uma terceira tecnologia no Brasil – como o GSM – poderia ser visto como 
tendo um efeito negativo em aumentar o número de padrões e consequentemente 
dificultar a interconexão entre redes. No entanto, é imprescindivel a utilização de um outro 
ángulo de análise: A padronização do PCS para GSM1800 ofereceria para o assinante 
uma plataforma avançada de serviços atualmente não existente nas redes celulares 
TDMA/CDMA a um custo de implementação mais baixo para a operadora, o que beneficia 
também o assinante.  

O dinamismo na evolução dos serviços do padrão GSM, possível graças à arquitetura 
aberta, ao grande número de fornecedores e a economia de escala, aumentaria a 
competição entre as operadoras pelo assinante – cujas principais motivações para 
escolher uma ou outra prestadora de serviço é a variedade de terminais oferecidos, o 
preço e qualidade do serviço, e aspectos como roaming de serviços. Este último é um dos 
sucessos do GSM, já que o padrão tem sido desenvolvido desde o início tendo em mente 
o roaming não só de voz, mas de serviços como pre-pago, dados, mensagens curtas, 
redes privadas virtuais etc. O assinante Brasileiro é um assinante muito culto na área de 
utilização da Internet, o que implica que a plataforma de acesso celular tem que estar 
preparada tanto para os serviços atuais de dados como para os futuros aplicativos das 
redes da Sociedade de Informação Móvel, majoritariamente baseadas no IMT2000. 

Quanto ao número de possíveis novas operadoras em cada região do mercado Brasileiro, 
podemos fazer uma analogia: Os maiores estados do país se comparam em tamanho 
geográfico e em população a muitos paises da Europa. O mercado destes países da 
Europa – além de muitos outros no mundo - consegue oferecer um bom Business Case 
para várias operadoras celulares na mesma área geográfica em livre competição, sendo 
que a média global é de 4.5 operadoras por região. Ainda permitindo uma certa diferença 
dos meios econômicos, não existe razão para que a situação das áreas mais densas do 
Brasil seja diferente a médio prazo. Este posicionamento tem uma repercussão muito 
importante em termos de espectro: se lembramos que as redes atuais trafegam só voz 
atualmente, e as previsões são de que no futuro próximo a banda necessária para 
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transmissão de dados vai superar a banda necessária para voz, é necessário reservar 
desde agora o máximo possível de banda para os serviços celulares. Se consideramos 
que na escolha da frequência para as licenças PCS uma das alternativas despreza 
completamente a utilização de uma faixa praticamente disponível e que também exclui a 
evolução mais clara e mais global para sistemas de terceira geração, podemos perguntar-
nos se o Brasil quer se aderir a um modelo regional ou se preferimos exercer a nossa 
liderança econômica e política para mostrar que queremos ser um dos países participantes 
da economia global. 

 

1. MERCADO DE SERVIÇOS MÓVEIS 

 

1.1 Resumo das previsões de mercado 

A Nokia recentemente revisou as previsões globais dos assinantes celulares (Jorma Ollila, 
Presidente e CEO, declarou em 3 de dezembro de 1999). A Nokia agora espera que o 
número global de assinantes alcance 1 bilhão de usuários ao final de 2002. A estimativa 
anterior da Nokia tinha projetado que esse número somente seria alcançado em 2003. 

Outra fonte, o OVUM, em seu relatório: "Third Generation Mobile: Market Strategies - 
October 1999 (Unidades Móveis de Terceira Geração: Estratégias de Mercado – outubro 
de 1999)" trouxe as seguintes previsões: 

Ø Em 2003, 81% dos assinantes Global 3G estarão na Europa Ocidental (58%) e Ásia-
Pacífico (22%) 

Ø Por volta de 2010, os assinantes latino americanos 3G deterão 12% da participação 
global 

Ø As redes denominadas 2G+ iniciarão o crescimento a partir do ano 2000 em diante, e 
dominarão a base de assinantes nos anos 2005-2008. 

Ø As redes de 3a geração alcançarão a maioria dos assinantes perto do final de 2008. 

Ø Há um crescimento constante dos assinantes totais (divididos em 2G, 2G+ e 3G), com 
mais de 1,6 bilhões de assinantes no ano 2010. 

O que estas previsões significam do ponto de vista do PCS brasileiro? 

Em primeiro lugar, o Brasil continuará com rápido crescimento dos assinantes celulares, 
com o número usuários, previsto pela Nokia, de cerca de  60 milhões em 2004. Assim, há 
um mercado a ser capturado pelas operadoras PCS. 

Em segundo lugar, se o GSM1800 for adotado para o Brasil, as operadoras podem iniciar 
imediatamente a construção da rede 2G+ que vão dominar o crescimento dos assinantes 
globais de 2001 a 2005. 

Em terceiro lugar, a atualização para redes 3G seria mais uniforme para todas as 
operadoras no Brasil com o acesso à core band IMT2000. 
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1.2 Participações de Mercado dos Serviços Celulares 

As tecnologias digitais regionais: PDC, TDMA, CDMA respondem por 35% dos assinantes 
celulares digitais no mundo. O único padrão global, GSM, detém os restantes 65% dos 
assinantes digitais. 

 Assinantes Digitais Celulares (Novembro de 1999)

CDMA
46 590 240

GSM
235 243 290

PDC
45 059 100

Satélite
22 700

TDMA
33 012 970

 

Figura 1. Assinantes digitais (Fonte: EMC) 

 

Surgiram afirmações de que o GSM não estaria crescendo tão rápido quanto as outras 
tecnologias, ou que estaria até mesmo perdendo a participação dominante de 65% para 
outras tecnologias. A resposta às tendências de desenvolvimento do mercado celular pode 
ser encontrada nos mais recentes dados trimestrais de novos assinantes: 
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Figura 2. Novos assinantes Digitais/tecnologia (Fonte: EMC) 

 
Na verdade, a participação do GSM no mercado mundial tem aumentado no passado. Os 
dados do último ano e meio mostraram que 66,7% dos novos estreantes foram para redes 
GSM. Dentro das freqüências GSM, o crescimento mais rápido está acontecendo no 
GSM1800, que já está com 91 operadoras utilizando a tecnologia GSM1800 em suas 
redes. 
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1.2.1 Futuro do Mercado de Serviços Móveis 

A maioria das novas redes que estão sendo construídas estão no GSM1800. A próxima 
onda celular global, a implementação da tecnologia de 3ª Geração na faixa IMT-2000 
continua no mesmo curso. Do ponto de vista do Brasil é importante que a core band IMT-
2000 seja reservada para utilização na 3ª Geração para facilitar o roaming global e as 
excelentes economias de escala. Além disso, a evolução de todas as tecnologias digitais 
(PDC, TDMA, CDMA, GSM) está incluindo a core band IMT-2000. Para o Brasil fazer parte 
da globalização , é requerida a alocação do GSM1800 e a reserva do IMT-2000. 

 

 

 

1.3 Estimativas de Assinantes para o Brasil 

As mais recentes estimativas da Nokia, de dezembro de 1999, estimam que a penetração 
do celular alcance 37% no final de 2005. Isto, por sua vez, significa 67 milhões de 
assinantes, ou 52 milhões de novos assinantes. O impulsionador para esta formidável taxa 
de penetração do celular são o alto conhecimento dos benefícios dos serviços celulares, 
introdução de novos serviços de dados no mercado brasileiro, menores tarifas por minuto 
e menores tarifas dos serviços devido ao aumento da concorrência, e redes de boa 
qualidade. As operadoras PCS quebrarão a situação corrente de duopólio e a concorrência 
de serviços celulares poderá começar, com benefícios para o usuário final. 

Para que esta penetração  se realize é necessário que as novas operadoras disponham de 
uma tecnologia que possa atrair tanto assinantes pré-pago quanto assinantes 
business.Com o GSM 1800 a operadora terá o diferencial necessário para fazê-lo 
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Figura 3. Previsão de assinantes celulares, Nokia dezembro-1999 
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1.4 Business case para o GSM1800 no Brasil 

1.4.1 Importância da escolha da freqüência e da tecnologia para as operadoras do PCS brasileiro 

O objetivo da companhia bem-sucedida é criar bom nível de lucros de uma maneira 
segura, considerando também as receitas futuras. A escolha da tecnologia e da freqüência 
fará a diferença em termos de take-off de assinante, serviços possíveis para o usuário final 
e custo do fornecimento dos serviços. 

Para a operadora celular, a fórmula de sucesso pode ser definida como na figura abaixo: 

NÚMERO DE ASSINANTES RENDA MÉDIA POR USUÁRIO CUSTO DOS SERVIÇOS* -
Maximize esses

Minimize isto
 

Figura 4. Fórmula de lucro da operadora celular 

 

Existem pontos específicos e importantes que o GSM1800 pode endereçar no mercado 
celular brasileiro, para conseguir tornar o negócio de PCS muito lucrativo e 
consequentemente aumentar a oferta de novos servicos celular para os assinates: 

 

1.4.2 Características que ajudarão no  take-off de assinante com o GSM1800 

A figura de monitoração mais fácil para o desenvolvimento de novos negócios de 
operadoras é a quantidade de assinantes que assinam o serviço PCS. Aqui estão algumas 
ferramentas da operadora GSM1800 no Brasil para atrair os clientes: 

Ø Voz de alta qualidade com codec EFR (Enhanced Full Rate) 

Ø Comutação de pacotes rápida, já provada no mercado , com GPRS a partir do primeiro 
dia de  abertura da rede. Além disso, o GPRS é a tecnologia de rede núcleo para os 
Serviços de 3a Geração 

Ø Soluções de escritório para corporações e pequenas empresas 

Ø Soluções residenciais 

Ø Maiores possibilidades de diferenciação com marketing: SIM-cards, telefones móveis 
com maior capacidade e  recursos mais recentes 

Ø Ganhar  chum das companhias celulares existentes: Diferenciação por ser o primeiro a 
oferecer  certos  serviços de valor agregado como por exemplo o GPRS. 

A disponibilidade de soluções de serviço específicas (tanto do ponto de vista dos 
terminais móvel quanto da rede) geralmente surge primeiro para o GSM1800/900. Isto 
ocorre parcialmente devido aos volumes mais altos no GSM1800/900 e parcialmente 
devido a padronizada plataforma GSM que utiliza interfaces abertas 



 

   8 

 
    
    
 

 

Ø O GSM1800 garantiria a mesma tecnologia para todas as operadoras PCS; isto 
habilitaria o roaming de serviços avançados de uma rede de operadora PCS para 
outra, aumentando assim a satisfação dos clientes e a usabilidade de serviços 
avançados. O roaming de voz pode ser feito com terminais dual-mode 

Ø Aparelho telefônico dual-modo com GSM/TDMA não representarão nenhuma grande 
diferença nos custos para o operadora em contraste com outros custos móveis, assim 
o preço para o usuário final dos telefones móveis dual-modo pode corresponder ao 
preço da banda A e banda B. 

 

1.4.3 Melhorias de receita para as operadoras PCS com GSM1800 

As melhorias no ARPU (Receita Média Por Usuário) para a operadora PCS são as 
melhores se o GSM1800 for a tecnologia de rede: 

Ø A capacidade de serviço do GSM1800 são insuperáveis. O Brasil poderia assistir a 
introdução da verdadeira mobilidade IP quando as operadoras GSM1800 lançassem 
seus serviços. A tecnologia de comutação de pacotes global, GPRS, está disponível no 
segundo trimestre de 2000 e os terminais móveis começam a surgir para GSM1800 no 
segundo semestre de 2000. Isto significa que a operadora de tecnologia GSM1800 
teria acesso aos serviços GPRS a partir do primeiro dia de lançamento da rede. O 
GPRS também é o "degrau" para os serviços de 3a geração. 

Ø A tecnologia WAP (Wireless Aplication Protocol), entre uma variedade de terminais 
móveis para escolher, também está disponível. Os serviços baseados em WAP serão 
grandemente melhorados com a disponibilidade do GPRS, fornecendo os verdadeiros 
serviços IP móvel para os clientes da operadora. 

Ø A operadora PCS está capacitada a captar também os usuários "high-end" com melhor 
oferta de serviços. Do ponto de vista da viabilidade da operadora PCS, a aquisição de 
usuários high-end é crucial. As operadoras da banda B e banda A estão bem-
estabelecidas no mercado, e a operadora PCS precisa propor novas idéias. O 
GSM1800 é o melhor habilitador de novas idéias no mercado. 

Todos estes itens para melhorar as receitas transformam-se em benefícios para o usuário 
final, ajudando a operadora a aumentar a Receita Média Por Usuário, ou ARPU. 
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Figura 5. Cenário de desenvolvimento da ARPU com serviços avançados 

Como conclusão, há dois pontos principais que melhoram a ARPU da operadora 
GSM1800: 

1. Mais serviços para os usuários finais, criando assim mais receita para a operadora 

2. A mescla de assinantes está incluindo um nível saudável de usuários "high-end", 
juntamente com usuários do tipo "pré-pago", contribuindo para o aumento da receita 
média por usuário para a operadora GSM1800 

1.4.4 Custo baixo de serviços no GSM1800 

O GSM tem pelo menos quatro vantagens principais para as operadoras em termos de 
redução dos custos da rede e custos para operação da rede: 

1. A feroz concorrência entre os fornecedores devido ao alto número de fabricantes 

2. As interfaces abertas criam continua concorrência entre os fornecedores; o fornecedor 
com as melhores soluções, qualidade e preço estará capacitado a fornecer 
equipamentos para a operadora em qualquer ponto do ciclo de vida da operadora. Isto 
não ocorre com as interfaces proprietárias. 

3. A alta eficiência, a rede de qualidade com ótimo desempenho (eq. GSM+GPRS) 
resultarão em baixos custos operacionais. 

4. Com equipamentos GSM1800de última geração, a solução para PCS é planejada para 
GSM, GPRS, EDGE e WCDMA, dessa forma protegendo o investimento inicial da rede 
e ampliando o ciclo de vida dos equipamentos de rede para os anos vindouros. 
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1.4.5 Conclusões para o Business Case da operadora GSM1800 

A Nokia conduziu estudos completos do mercado celular brasileiro e estudos de caso 
comerciais de operadoras PCS. O resultado, com a hipótese da opção ser pelo GSM1800, 
foi muito positivo, com tempos de retornos de investimento mais rápidos que a média dos 
negócios com celular. 

O resultado da análise do business  case para o PCS brasileiro é: 

Ø Existe um potencial muito bom 

Ø Uma rede extensivamente comprovada é necessária 

Ø A diferenciação da tecnologia do GSM1800 é o capacitador de novos serviços 
inovadores 

Ø A diferenciação por oferecer primeiramente  o  serviço no mercado cria uma janela de 
oportunidade para a operadora PCS no GSM1800 

1.5 Beneficios para o assinante brasileiro se o IMT 2000 e GSM 1800 forem adotados  

Levando em consideraçãos pontos discutidos no capítulo anterior, existe uma grande 
oportunidade para aumentar a oferta de novos serviços para os assinantes brasileiros. 
Para isso,entretanto, se faz necessário o uso do GSM 1800 e a reserva do IMT 2000 core-
band (ou parte dela)  para o desenvolvimento da terceira geração.   

Usando o GSM 1800 o assinante poderá desfrutar dos seguintes benefícios nos próximos 
anos: 

 

 

Ø Serviços Celulares do futuro, como IP Mobility, necessitará de roaming de serviços . 
Isso poderá ser feito no Brasil devido ao uso da mesma tecnologia e frequência. O 
roaming de serviços, assim como de voz ,é padronizado e extensivamente 
comprovado no GSM. (Usando Camel. Favor referir ao capítulo 2 ) 

Ø Os brasileiro estão usando cada vez mais a internet . O desenvolvimento do mercado 
internet e a introdução do PCS estão perfeitamente alinhados. Se o GSM 1800 será 
adotado, serviços de IP Mobility estarão  disponível ao assinante brasileiro a partir do 
primeiro dia de lançamento da rede.(Veja referências no capítulo 4). Em 
TDMA/CDMA,o mesmo tipo de core network que disponibiliza este tipo de serviço não 
está disponível   

Ø Devido a otimizada utilização do GSM e GPRS, e devido a economia de escala, os 
custos dos serviços de IP mobility podem ser muito baixos para os assinantes  
brasileiros. O uso da internet será levada a um novo nível. 

 

Ø A qualidade das conexões (de ambos GSM voz e IP Mobility) é excelente em GSM 
1800: chamadas de voz tem prioridade e conexões IP são dinamicamente alocadas 
usando a interface radio quando esta näo está sendo utilizada para voz. O resultado é    
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uma eficiente utilização da interface radio, levando o custo por Mbyte a um nível muito 
lucrativo. 

Ø Os assinantes GSM usando IP mobility ( com o GPRS) estão sempre conectados, 
provendo acesso a Internet e a Intranet da empresa sempre onde tiver cobertura PCS. 
A eficiência do trabalho nas corporações brasileiras aumentará. 

Ø As tecnologias existente hoje deverão desenvolver suas redes e serviços para 
competir com o novo operador PCS, e como consequência haverá um efeito positivo 
,se o GSM1800 será adotado, para todos os assinantes.  

Ø Os assinantes brasileiros ( de todas operadoras) serão beneficiados com o global IMT 
2000 core band: melhores disponibilidade de equipamentos e variedade de terminais 
melhores preços devido a economia de escala e incomparável capacidade de roaming. 

Ø Roaming automático com todos os países GSM ( ver capítulo 2). 

 

Algumas considerações sobre IP Mobility. Hoje os serviços de Internet tem as suas 
limitações que podem ser superadas com o IP Mobility. A evidente vantagem de tais  
serviços é a possibilidade de estar sempre conectado em QUALQUER Lugar a 
QUALQUER hora a QUALQUER informação. Este beneficio tem historicamente se 
mostrado com a demanda de telefones celular para uso de voz já passando o fixo. 

Outra limitação da Internet é a indisponibilidade da informação da conexão: serviços e 
portais de internet não estão costumizados para apresentar informações específicas do 
lugar onde está o assinante no momento da conexäo. 

Essa caracteristíca estará disponível nos serviços de Global IP mobility. Mesmo quando 
em roaming o exato lugar do terminal móvel é conhecido pela rede, assim os portais 
podem ser construídos de maneira que as informações sejam disponíveis sem a utilização 
de browser complicados. Exemplos: "Os restaurantes mais próximos e seus menus". Para 
emergencias:" Os hopitais mais próximos" 

As possibilidades de serviços de IP Mobility são enormes e GSM1800/900 é a melhor 
plataforma para fazê-los enquanto a banda do IMT 2000 será reservada para serviços 
ainda melhores de IP mobility    
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Porque o 1800 e o IM T 2000 para o Brasil?
 Beneficio para o assinante e nova Operadora

• M enores tarifas -  com 246 milhões de assinantes o GSM garante a economia
de escala para infraestrutura e terminais hoje e no futuro com o IMT 2000

• M elhor qualidade -  GSM usa interfaces abertas padronizadas -  grande
competição entre fabricantes que necessitan manter alta qualidade de produtos

• Diversidade de aparelhos celulares -Aparelhos são produzidos primeiro e com
grande diversidade em 1800(900) onde existe maior mercado alguns modelos
não são produzidos em todas tecnologias-  Communicators, PC phonecards…)

• M ais servicos (GSM é a plataforma mais avançada para desenvolver
serviços.Primeira disponibilidade de infraestrutura e terminais-maior mercado)

• Possibilidade de fazer roaming com operadoras nacionais (não 
somente voz mas também de serviços avançados)

• Roaming com outros 142 países (voz e serviços)

• Cont ínua evolução dos serviços de GSM para WCDMA -
Garantia para o assinante brasileiro entrar na Sociedade de Informação Móvel

 

 

 

1.6 Benefícios para o mercado Brasileiro se o GSM1800 for adotado: 

 
Ø A introdução dos verdadeiros serviços de IP Mobility terão um grande impacto em 

outras indústrias também.  Os provedores de serviços de internet, provedores de 
conteúdo e informação vão começar a desenvolver junto com as operadoras PCS 
serviços para os assinantes. 

Ø O resultado será uma positiva contribuição para a economia brasileira 

Ø Transferência de tecnologia de IP mobility e 3 Geração. 

Ø Aumentará a força de trabalho devido aos investimentos diretos, transferência de 
tecnologia e aumento da competição. 

Ø A competição dos serviços celulares vão aumentar de duopolio para competição real.  
Competição será baseada em não somente preços, mas também em serviços 
avançados. 

Ø Para estrangeiros chegando no Brasil ( turistas or por negócios), Brasil será um dos 
melhores país do mundo para fazer roaming.  Os assinantes GSM900, GSM 900/1 800 
ou GSM1 800 terão roaming automático com os terminais dualband ( todos os novos 
terminais GSM tem automaticamente e sem acréscimo de custo 900/1 800 exceto 
GSM 1900).  Os assinantes GSM1900 estarão fazendo roaming com o SIM card.  
Todos os assinantes GSM que representam 65% de todos os assinares digital terão 
roaming, também , em teoria, todos os assinares TDMA e CDMA terão roaming no 
Brasil se os contratos de roaming forem feitos. 
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2. POSSIBILIDADE DE ROAMING NACIONAL E INTERNACIONAL 
 

As redes atuais na região da América suporiam apenas um limitado roaming de voz dentro 
da rede IS41. Dentro das fronteiras nacionais do Brasil o roaming é automático, sem muita 
intervenção necessária do usuário. Entretanto, quando viaja para o estrangeiro, o usuário 
tem que seguir certas instruções para conseguir receber ou fazer chamadas.  Em alguns 
casos o assinante receberá outro número devido à ambigüidade global da numeração da 
rede IS-41.  Quanto a bilhetagem, a operadora visitada local consegue permitir somente 
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operação "com cartão" em sua rede ou então o assinante pode precisar abrir um crédito na 
sua operadora de rede nativa (ou seja, número de cartão de crédito).  O roaming 
teoricamente é possível entre quaisquer redes que suportam IS-41, todavia as operadoras 
precisam ter contratos com cada parceiro de roaming, o que é um processo bastante 
incômodo quando o número de parceiros cresce muito. 

Em resumo, o roaming de voz sob IS-41 dentro da região é possível atualmente todavia 
não é direto de implementar. 

Com a implementação de redes 1800 no Brasil e lembrando que os novos telefones GSM 
são dual-faixa 1800/900 MHz, o assinante se beneficiaria da possibilidade de roaming com 
qualquer um dos mais de 140 países do mundo que têm redes GSM 900 ou GSM 1800.  
Este roaming é automático e completamente transparente para o assinante.  A única ação 
a ser tomada pelo assinante é escolher a rede que deseja fazer roaming em cada país, 
embora ele também possa permitir que a unidade móvel selecione a rede 
automaticamente.  No caso de viagem para países com redes GSM 1900, o assinante 
utilizará roaming SIM card.  As informações do assinante e seu portfolio de serviços ficam 
armazenadas em um cartão de chip inteligente chamado SIM (Subscribe ldentity Module) 
Módulo de Identidade de Assinante, que pode ser inserido em qualquer telefone padrão 
GSM que pode, por exemplo, ser alugado no aeroporto na chegada.  Esta operação é 
completamente transparente e não há alteração de numeração nem qualquer combinação 
de bilhetagem especial para o usuário.  Em todos os casos de roaming não existe 
nenhuma restrição imposta pelo operadora no uso do telefone devido ao fato da 
bilhetagem ser automática.  A segurança é assegurada utilizando algoritmos de 
criptografia no cartão SIM para identificação do assinante e seu numero único global. 

No mundo GSM, "clearing houses" centralizadas permitem a liquidação flexível e rápida 
das contas entre as operadoras.  Esta organização também torna fácil estabelecer 
contratos de roaming devido ao fato de que os modelos de contrato são padronizados e 
não precisam ser negociados em todas as cláusulas explicitamente. 

O Roaming automático também se aplicaria a quaisquer redes PCS 1800 nacionais.  Se 
não houvesse cobertura do PCS 1800 em alguma área do território brasileiro, o roaming 
poderia ser conseguido utilizando aparelhos telefônicos dual-mode em roaming com as 
redes de 800 MHz existentes.  Há fabricantes comprometidos em fornecer esses 
aparelhos, a preços competitivos para o mercado para os segmentos de assinantes que 
imperativamente precisam deles.  Deve ser se lembrado, entretanto, que as principais 
áreas econômicas metropolitanas, onde acontece a maior parte do roaming, seriam as 
áreas mais atraentes para a cobertura PCS. 

A tendência nas redes móveis é de que a utilização de dados ultrapassará o tráfego de voz 
no futuro muito próximo, O GSM foi padronizado e desenvolvido desde o começo com isso 
em mente.  Uma conseqüência importante deste desenvolvimento é que o GSM suporta 
não só o roaming de voz, mas também o roaming de serviço global.  A especificação de 
rede inteligente "CAMEL" oferece recursos como Transferência Automática de Chamada, 
Reencaminhamento de Chamadas, Encaminhamentos de Chamada, Serviços Baseados 
em Localização, Redes Privadas Virtuais, etc.  Dois dos recursos mais importantes são 
roaming Pré-Pago global e roaming de serviços de dados em pacote GPRS.  O roaming de 
dados permite ao assinante a partir de qualquer um dos países GSM ter acesso aos 
mesmos serviços assinados no país de origem.  Considerando que mais de 75% das 
redes PCS no mundo estão na faixa de 1800 MHz, o desenvolvimento de novos serviços, 
terminais e plataformas de hardware ocorrem principalmente nesta freqüência. 
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Roaming - Nacional

• 2 níveis de  roaming:
1.Voz
2. Serviços

• Situação hoje  (800MHz)
aproximadamente  40% dos assinantes não fazem

roaming (prepaid)
Nos outros casos, voz Roaming - ok

• Situação com o PCS se GSM1800:
Mesma tecnologia (GSM) possibilita o roaming de

voz & serviços !

 

Figura –  
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Roamers Internacional no Brasil

International Roamers chegando no Brasil :

• Se o Brazil optar por  GSM1800(/900) os assinantes:
GSM poderão fazer roaming  (65% dos assinantes digitais)
TDMA poderão fazer roaming
CDMA poderão fazer roaming

• O Brasil será um dos melhor países para fazer roaming
internacional

• e um dos melhores para fazer 3G roaming !
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Figura 4 -Cobertura do GSM para Roaming International  – 

 

 

 

 

3. ECONOMIAS DE ESCALA E ASPECTOS INDUSTRIAIS 

As economias de escala por tecnologia celular desempenham um papel importante nas 
seguintes áreas: 

Ø Para garantir produtos de alta qualidade com baixos custos para o mercado 

Ø Aumento da concorrência entre fornecedores devido ao alto número de fornecedores 
de produtos e serviços 

Ø Desenvolvimento de produtos e serviços mais rápidos devido ao alto número de 
fabricantes e provedores de solução 

Ø Investimentos altos em P&D devido ao elevado tamanho de mercado e 
consequentemente alto potencial de mercado 

Ø Os mais recentes e mais sofisticados serviços e terminais surgirão primeiro para a 
tecnologia com melhores economias de escala 

3.1 Economias de escala do GSM1800 versus Múltiplas Tecnologias na Faixa de 1900MHz 

Existem diferenças específicas nas faixas de 1800MHz e de 1900MHz: 
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Ø 1800MHz é alocados como faixa GSM global 

Ø 1900MHz é uma faixa não-padronizada, tecnologicamente fragmentada o que 
tornadifíceis as organizações de roaming 

Além disso, há uma diferença significativa nas economias de escala e para quais 
freqüências as novas licenças no mundo estão indo. 

3.1.1 Assinantes de GMS1800 versus Múltiplas Tecnologias na Faixa de 1900MHz 

A partir do ponto de vista das economias de escala, a comparação deve ser feita como a 
seguinte: 

Ø GSM1800 versus TDMA1900 

Ø GSM1800 versus CDMA1900 

Ø GSM1800 versus GSM1900 

Este método fornecerá a descrição precisa vinculando as tecnologias de rede e as 
freqüências juntas para a avaliação correta das economias de escala. Para a comparação 
correta, todas as figuras para tecnologias diferentes (GSM,TDMA,CDMA) estão incluindo 
os denominados assinantes de dual-band. O número de assinantes representa a 
quantidade de telefones móveis versus as freqüências que eles suportam. Veja a 
comparação abaixo: 

Observação 1. Fonte: EMC, novembro de 1999 

Observação 2. Assinantes de Faixa dual incluídos 

 

GSM1800 vs TDMA1900

GSM1800
ssubs

 Ass.
99 601 110

TDMA1900 assinantes
15 939 970

 

Figura 6. Comparação de assinantes GSM1800 versus TDMA1900 (Fonte: EMC) 

Como visto na figura acima, os volumes do GSM1800 são mais de seis vezes superiores 
aos do TDMA1900 

A comparação entre GSM1800 e CDMA1900 é mostrada abaixo: (incluídos os assinantes 
de faixa dual) 
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GSM1800 versus CDMA1900

GSM1800 Ass.

99 601 110

assinantes CDMA1900
10 967 850

 

Figura 7. Comparação entre assinantes GSM1800 versus GSM1900 (Fonte EMC) 

Na comparação dos volumes em CDMA1900 versus GSM1800, há mais de nove vezes 
mais assinantes em GSM1800 do que em CDMA1900. 

E finalmente, a comparação entre GSM1800 e GSM1900 fornecerá economias de escala 
similares: 

GSM1800 versus GSM1900

AssinantesGSM180
0 assina99 601 110

GSM1900 assinantes
5 673 050

 

Figura 8. Comparação entre 1800 e 1900 

 

 

Para demonstração adicional, vamos ver a comparação do GSM1800 contra todas as 
outras tecnologias na faixa de 1900MHz: 

GSM1800

75 %

TDMA/CDMA/GSM1900

25 %

Fonte : EMC, dados de novembro de 1999
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Fica claro que o GSM1800 representa a vasta maioria das tecnologias dos celulares de 
freqüência , mesmo quando se compara o GSM1800 a todas as outras tecnologias na 
faixa de 1900MHz. Assim, as economias de escala do GSM1800 são e serão insuperáveis 
durante os anos por vir. A próxima onda global serão as freqüências IMT-2000 e a 
tecnologia WCDMA na core band IMT-2000. O tópico de Economias de escala de 3ª 
Geração é tratado posteriormente neste capítulo. 

 

3.1.2 Presença do Fornecedor de Rede em Tecnologias versus Freqüências 

Devido aos enormes volumes do GSM1800 e as interfaces abertas para aumentar as 
possibilidades de competição entre fornecedores, o GSM1800 é verdadeiramente uma 
tecnologia global comparado ao TDMA1900 e CDMA1900. A ilustração abaixo demonstra 
os concorrentes existentes no ambiente dos fornecedores de rede de 2nd Geração: 

CDMA1900+DB
 :

11
Massinant

Ericsson
Lucent

Motorola
NEC

GSM1800 +DB
100 Msubs

Alcatel
Ericsson
Datang
Huawei
ItalTel
Lucent

Motorola
Nokia
Nortel

Siemens
Zhongxin

GSM1800 +DB
100 Massinantes

Alcatel
Ericsson
Datang
Huawei
ItalTel
Lucent

Motorola
Nokia
Nortel

Siemens
Zhongxin

TDMA1900+DB :
16 Massinantes

Ericsson
Lucent

Nortel

 

Figura 9. Fabricantes por tecnologia 

 
3.1.3 Presença dos Fornecedores no Brasil 

Atualmente o mercado de redes celulares brasileiro é dominado por poucos concorrentes 
devido a tecnologias regionais e proprietárias. O TDMA800 correntemente é a tecnologia 
mais utilizada no Brasil, com o mercado de infra-estrutura dividido por apenas dois 
concorrentes; Ericsson e Nortel. Nas redes CDMA, a situação não é menos limitada: o 
mercado brasileiro é dominado pela Lucent. 

Se a decisão da freqüência for para a faixa de 1900MHz, as tecnologias e fornecedores 
existentes são mais prováveis de continuar com as mesmas estratégias para o mercado 
local, assim o aumento de concorrência, os novos concorrentes e novos investimentos não 
acontecerão em uma grande escala. 
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Basicamente, todo fabricante de rede celular fornece soluções completas para o 
GSM1800. Isto não ocorre com TDMA ou CDMA, assim a concorrência entre fornecedores 
fica muito limitada. Esta restrição na concorrência poderia ser resolvida alocando o 
GSM1800 para o PCS brasileiro. 

3.1.4 Quantas operadoras têm tecnologia GSM1800 globalmente? 

Esta é a lista das operadoras que têm GSM1800 em operação, ou implementando 
GSM1800 para sua rede: (as operadoras de dual-band estão incluídas) 

Connect Austria, 

TeleRing, 

One-Tel, 

KPN Orange, 

Camshin, 

MCC Anhui, 

GMC Guangdong, 

LMC Liaoning, 

PTA Hunan, 

PTA Jiangsu, 

PTA Shanghai, 

PTA Fujian, 

Cesky Mobil, 

CYTA PTT, 

Mobilix, 

Telia, 

TeleDanmark, 

 Sonofon, 

EMT Estonia, 

Radiolinja, 

Helsinki Telephone Co, 

Lannen Puhelin, 

Telia Finland, 

Oulun Puhelin, 

KTC, 

Sonera, 

Bouygues, 

 E-Plus, 

Viag/E2, 

Cosmote, 

Mandarin Comms, 

Peoples Telephone Company, 

P Plus Communications, 

New World PCS, 

HKT CSL, 

Hutchison, 

Primatel, 

Meteor, 

Wind, 

TIM, 

Omnitel, 

National Mobile Telecom Kuwait, 

LMT Latvia, 

Levicom, 

P&T Luxembourg, 

Millicom/Tango, 

Sapura, 

Telekom Cellular, 

Mutiara, 

Dhiraagu, 

Ben Nederland, 

KPN Netherlands, 

Dutchtone, 

Telfort, 

Telenor Mobil, 

Smart Commuications, 

Centertel, 

Optimus MainRoad, 

TMN Portugal, 

Telecel Portugal, 

North West DCS Russia, 

Mobile Telesystems, 

KB Impuls, 

Primtelefon, 

Telecom XXI, 

Singapore Telecom, 

Starhub, 

EuroTel Bratislava, 

ReteVIsion Spain, 

Airtel Spain, 
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Telia 1800, 

Telia DB, 

Europolitan, 

Comvik, 

Orange Communications 
Switzerland,  

Swisscom, 

Diax, 

PacificCOmm, 

Trans-Asia Telecom, 

SmartLink, 

Far-East Tone, 

KG Telecom, 

Chungwa Tel, 

Zanzibar Telecom, 

TAC Thailand, 

DPC Thailand, 

Orange UK, 

Cellnet UK, 

Mercury One-2-One, 

Vodafone, 

Golden Telecom 
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3.1.5 Novos assinantes por freqüência 

De acordo com as estatísticas de dezembro de 1999 da EMC, as adições líquidas por 
freqüência de dezembro de 1998 até dezembro de 1999 foram as seguintes: 

GSM900:    28,8 milhões de novos assinantes 

GSM1800 e Dualband 900/1800: 77,2 milhões de novos assinantes  

GSM1900:    2,9 milhões de novos assinantes 

TDMA800:    9,2 milhões de novos assinantes 

TDMA1900 e dualband 800/1900 9,0 milhões de novos assinantes 

CDMA800:    14,9 milhões de novos assinantes 

CDMA1700:    4,9 milhões de novos assinantes 

CDMA1900 e dualband:  6,5 milhões de novos assinantes 

 

De fato, o GSM1800 é a tecnologia de maior volume  atualmente. O GSM1800 
representou no ano passado (1999) 12 vezes mais   que o CDMA1900, e 8,5 vezes mais 
que o TDMA1900. 

O GSM1800 é o "mainstream" global e a maneira de proceder à 3ª Geração, capacitando 
também possibilidades iguais para todas as operadoras no Brasil utilizarem a core band 
IMT-2000. 

 

3.2 Economias de Escala do IMT-2000 versus Múltiplas Tecnologias na Faixa de 1900MHz 

As redes correntes de 2ª geração e geração 2+ estão evoluindo para redes de 3ª geração. 
Para fins de economias de escala e roaming global de 3ª geração, o core band IMT-2000 
foi alocado globalmente pela UIT na  WARC-1992. O mundo celular viu os problemas na 
alocação de tecnologia e freqüência fragmentada e regional, assim a necessidade de 
estabelecer uma faixa global ficou evidente, e em um grau muito alto, bem-sucedido. Na 
prática, todos os outros continentes exceto a América Norte estão lançando a core band 
IMT-2000 para os serviços de 3a geração. O Brasil agora tem a chance de entrar para o 
fluxo global e utilizar completamente o roaming global e as economias de escala, alocando 
o GSM1800 para o PCS brasileiro e reservando a core band IMT-2000 para a 3ª geração. 

Além dos países GSM900 e GSM1800, também o Japão (PDC) e a Coréia do Sul 
(CDMA1700) estão alocando a core band IMT-2000 para a 3ª geração. Isto significa que 
pelo menos 86% dos assinantes atuais  terão acesso a core band IMT-2000 para roaming 
e aparelhos telefônicos e serviços a custo acessível devido às economias de escala. 

Veja a figura abaixo para ilustração adicional: 
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Linhas de Evolução 2G →→  2G+  →→ 3G

Core band
IMT 2000

Faixas 
Celulares, 
PCS / PCN

3G

2G+

2G

EDGE
GPRS

RevB

cdma2000UWC

~9 países          Europa, Am. Lat. (parc.),  África, Ásia, Austrália, Japão
da Am. Lat 

UMTS / W-CDMA

TDMA
9%

CDMA
   5%

CDMA
  7%

Coréia

GSM
65%

PDC
14%

GPRS / EDGE

 

Figura 10. Evolução da 2a geração para a 3a geração 

 

3.3 Aspectos Industriais 

A Nokia está olhando adiante para assumir um papel ativo no mercado brasileiro como 
fornecedor não apenas de terminais celulares, mas também de sistemas de infra-estrutura 
celular. Nós também temos muito interesse  em nos estabelecer como uma companhia 
local trazendo parceiros internacionais junto conosco, o que implica transferência de know-
how e tecnologia e estabelecimento de facilidades industriais. Isto se traduz em benefícios 
diretos para o país em termos da criação de empregos e aumento da concorrência, 
beneficiando tanto a economia do Brasil quanto os usuários finais. 

Uma boa referência deste desenvolvimento é a China, que juntamente com o Brasil é o 
mercado de telecomunicação de mais rápido crescimento. Após a China ter escolhido o 
padrão GSM 900/1800, o país tem se beneficiado de investimentos diretos de todos os 
fabricantes. Somente a Nokia tem sete joint-ventures e uma companhia completamente 
própria na China. Os investimentos diretos em atividades de produção são de mais de 100 
milhões de dólares norte-americanos com aproximadamente 3000 funcionários. Não há 
nenhuma razão por que um tipo similar de desenvolvimento não acontecerá no Brasil no 
caso da concorrência ser aumentada escolhendo o padrão GSM. 
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4. ASPECTOS DE PADRONIZAÇÃO 

 

4.1 Padrões celulares no Brasil 

Quando as redes celulares eram analógicas, o AMPS foi escolhido como tecnologia celular 
para o Brasil. O AMPS foi uma tecnologia popular durante a era analógica. Mais tarde a 
evolução do AMPS para digital levou a 2 padrões regionais, TDMA e CDMA. Agora 
quando o mundo mudou para a era digital, a participação de mercado mundial das 
tecnologias digitais é a seguinte: 

- O TDMA detém aproximadamente 9% do mercado móvel digital global 
- O CDMA detém aproximadamente 12% 
- O GSM detém aproximadamente 65% 

 
O GSM é hoje a tecnologia digital popular. Agora existe a possibilidade para o Brasil 
retornar para o global escolhendo a tecnologia GSM na faixa de 1800 MHz, e continuar 
Global com as comunicações móveis de 3ª geração. Escolher a faixa de 1800 MHz para o 
PCS propicia a possibilidade de iniciar os serviços de 3ª Geração na core band IMT-2000.  

 

4.2 Padrões de 2a geração 

Se o Brasil escolher a faixa de 1800 MHz para o PCS, isto significa o mesmopadrão para 
todo o Brasil com apenas uma tecnologia, GSM. As questões de roaming nacional dentro 
das redes PCS do Brasil estariam resolvidas e o Brasil obteria roaming internacional com 
142 países  (consulte o capítulo 2 para obter mais detalhes sobre roaming). 
 

4.2.1 Implicações de custo de rede 

O GSM é um padrão aberto, e fornece para a operadora a possibilidade de escolher entre 
vários fabricantes. Graças às interfaces abertas, as estações base e as Centrais de 
fabricantes diferentes podem ser conectadas sem problemas. As operadoras GSM podem 
facilmente introduzir um novo fabricante em sua rede e adicionar concorrência entre dos 
fabricantes. Devido a esta possibilidade de adicionar concorrência, a operadora pode 
reduzir o custo de sua rede. Para os assinantes, redes mais baratas significa chamadas 
mais  baratas. Os outros padrões de 2a geração hoje não têm interfaces abertas, no 
sentido de que por exemplo uma estação base e uma Central de fornecedores diferentes 
poderiam ser conectadas, e para a operadora adicionar competição dentro dos fabricantes 
não é possível. Como prova para a possibilidade de multi-fornecedores, há  em anexo 01 
da revista  Mobile Communications, mostrando que a maioria das operadoras GSM utiliza 
vários fabricantes. 
 
Um outro fato que empurra o preço das redes GSM para baixo são as economias de 
escala (65% de Participação de Mercado Mundial das comunicações móveis digitais). Com 
o PCS licenciado o Brasil terá uma forte concorrência, e o GSM fornece para a nova 
operadora a possibilidade de competir com preços, graças a interfaces abertas e 
economias de escala. 
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4.2.2 Implicações no serviço de rede 

O preço não é a maneira para a nova operadora PCS competir no mercado brasileiro, 
também podem ser utilizados novos serviços de valor agregado para os assinantes para 
diferenciação das operadoras existentes. O padrão GSM oferece uma evolução controlada 
e padronizada para novos serviços. Os novos recursos mais importantes que melhorarão a 
rede GSM são o GPRS, o EDGE e o WCDMA. Trataremos mais sobre estes novos 
recursos nos capítulos seguintes. 
 
A evolução do GSM é de baixo custo, porque novos recursos sempre levam em conta a 
rede existente, o investimento existente. Os novos recursos sempre estão baseados em 
interfaces abertas padrão, assim a operadora não depende somente do fornecedor 
existente quando adiciona novos recursos. Graças à posição do GSM como tecnologia 
popular, os novos recursos desfrutarão das economias de escala, levando a redução de 
custo. 
 
GPRS 
 
O GPRS (General Packet Radio Service) adiciona a funcionalidade de comutação de 
pacotes na rede móvel. Isto permite a integração eficiente de outras redes de comutação 
de pacotes, e o acesso dos assinantes móveis aos serviços da Internet será melhorado. O 
GPRS pode usar até oito timeslots na conexão. Hoje, a taxa de dados do GSM é de 14,4 
kbits/s por canal (podendo com o HSCSD chegar a 57..6 Kbits/s), de forma que com o 
GPRS as taxas de dados podem chegar acima de 100 kbit/s. 
 
Os serviços GPRS em redes GSM começarão durante este ano, e o GPRS está sendo 
instalado na rede GSM no mundo inteiro. O que se segue é a lista dos países e 
operadoras GSM que anunciaram publicamente um contrato GPRS (também há muitos 
que ainda não anunciaram seu fornecedor de GPRS): 
 
Os contratos GPRS são publicados nos seguintes países:  

- Austrália 
- Áustria 
- República Tcheca 
- China 
- Dinamarca 
- Deutschland 
- Finlândia 
- Hong Kong 
- Países Baixos 
- Noruega 
- Filipinas 
- Cingapura 
- Espanha 
- Suécia 
- Suíça 
- Polônia 
- Taiwan 
- Reino Unido 
- E.U.A. 

 
Os contratos GPRS são publicados pelas seguintes operadoras:  

- BT Cellnet 
- Cesky Mobil 
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- diAx 
- Europolitan 
- Globe Telecom 
- Hong Kong Telecom CSL 
- KG Telekom 
- Mannesmann 
- Mobilkom 
- Mobile One 
- New World 
- Omnipoint 
- One2One 
- Optus 
- Polkomtel 
- Radiolinja 
- Radiomobil 
- Shanghai Unicom 
- SmartTone 
- Sonera 
- Sonofon 
- Sunday 
- T-Mobile 
- tele.ring 
- Telefónica 
- Telenor 
- Telfort 
- Vodafone Australia 

 
 
EDGE 
 
O EDGE (Enhanced Data rates for GSM evolution) reforçará as taxas de dados do GSM 
na interface de ar, até 69 kbit/s por time slot. Utilizando oito time slots na conexão, as 
taxas de dados podem chegar a mais de 384 kbit/s. 
 
O EDGE é um padrão aberto significando que Estações de radio Base EDGE padrão de 
qualquer fornecedor funcionarão com qualquer telefone padrão EDGE . O padrão EDGE 
agora está sendo finalizado e os produtos EDGE estarão disponíveis em 2001. 
 

4.3 Padrões de 3a geração 

Os seguintes planos de evolução da rede móvel da 2a para a 3ª geração são bem 
conhecidos 
- De GSM para WCDMA 
- De CDMA para CDMA2000 
- De TDMA para  GPRS/EDGE 

 
O GSM evoluirá para a tecnologia WCDMA, e utilizará o padrão UMTS (Universal Mobile 
Telephony Service). O UMTS é um padrão aberto como o GSM, por exemplo, a interface 
entre a rede de acesso de rádio e a rede coreé padronizada. Como no GSM, é possível o 
ambiente multi-fornecedores. Com o WCDMA haverá até mesmo mais concorrência que 
no GSM porque os fornecedores japoneses que oferecem tecnologia PDC, podem 
oferecer WCDMA no futuro. Hoje, as redes CDMA no Brasil dependem do fornecedor. 
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Uma razão para isso é que o padrão sobre interface entre a Estação Base e Central não é 
claro o bastante, e isto tem resultado em interfaces diferentes de fornecedores diferentes. 
Para o CDMA2000 existe algum trabalho de padronização em andamento para especificar 
melhor essa interface, e permanece como promessa se no futuro haverão verdadeiras 
redes CDMA de multi-fornecedores. 
 

A evolução TDMA é baseada no GPRS e EDGE que são descritas como parte do GSM 
2nda geração no capítulo anterior  

5. DISPONIBILIDADE DE TERMINAIS E INFRA-ESTRUTURA 

 

5.1 Disponibilidade de terminais nas diferentes faixas e tecnologias 

Os terminais GSM na faixa do 1800 oferecem mais diversidade de produtos para todos os 
segmentos de mercado dentre todas as tecnologias PCS, desde os terminais High-end até 
os produtos para o mercado em massa. Qualquer novo desenvolvimento tem sido 
conduzido primeiro com suporte para multibanda GSM 900/1800, sendo que o mesmo 
produto aparece no mercado de GSM 1900 com um atraso de aproximadamente 3 a 6 
meses no mínimo. No caso do primeiro palmtop Communicator 9000, o aparelho só foi 
disponibilizado no mercado estadounidense 2 anos após o lançamento para as redes no 
resto do mundo. Devido ao menor tamanho do mercado mundial de 1900, certos produtos 
nem são adaptados para dita faixa, o que limita a escolha do terminal para o assinante e 
consequentemente restringe as possibilidades da operadora para competir. 

No caso de terminais TDMA, a adaptação de terminais existentes do padrão GSM ocorre 
com um atraso de aproximadamente 6 meses a um ano e meio. Este é o caso pe. de um 
dos terminais topo de linha mais vendidos no mundo, o Nokia série 8800, cujo modelo 
TDMA apareceu no mercado um ano depois da versão GSM.  A versão CDMA do série 
8800 tem previsão de ser lançado só no primeiro trimestre do ano 2000 – um ano e meio 
depois do modelo ser comercialmente disponibilizado em GSM 1800. 

O fato de que 75% do mercado global de celulares é representada pela faixa do 1800 MHz 
e pela tecnologia GSM implica custos menores de fabricação e de desenvolvimento de 
terminais do que qualquer outra alternativa, além da mencionada variedade de terminais. 

Como indicação segue uma tabela comparativa  da gama de produtos GSM atualmente 
disponíveis da Nokia, líder mundial em terminais GSM.  
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Segmento  GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz 

(terminais equivalentes) 

High-end Palmtop Communicator 9000 Communicator 9000i 

Celular 8820 8800  

Celular 8850 Não 

 Celular 7110 para WAP Não (só 2Q2000) 

Medium-end Celular 8210 Não 

 Celular 6110 6190 

 Celular 6150 Não 

Low-end Celular 5110 5190 

 Celular 3210 Não 

Outros PCMCIA 
para 

Dados 

Nokia Card Phone Não 

 Carro Nokia Car Phone 6081 Não 

 

No caso específico do Brasil um aspecto muito importante a levar em consideração é o 
roaming das redes PCS1800 com as redes celulares existentes. Atualmente o roaming é 
possível em todo o território nacional já que existe cobertura TDMA 800 em todas as 
áreas. Esta cobertura facilitará o roaming nacional também para as futuras redes 
PCS1800, já que existem compromissos de fabricantes de aparelhos celulares para 
desenvolver terminais multimodo TDMA800/GSM1800 a preços competitivos de mercado 
para os usuarios que necessitam dessa funcionalidade ao viajar.  

 

5.2  A evolução dos terminais para dados 

O GPRS e uma padronização do GSM para serviço de dados por pacotes a alta 
velocidade, com taxas superiores a 100 kbit/s. Dada a grande quantidade de redes 
celulares operando na faixa de 1800 e à existência de serviços nessas redes, os primeiros 
terminais para assinantes com interface GPRS estarão disponíveis no mercado nessa 
faixa a partir do segundo semestre do ano 2000. Terminais para 1900 serão introduzidas 
somente no segundo semestre do ano 2001 devido à evolução mais tardia desses 
mesmos serviços nas redes 1900. Para uma operadora querendo entrar em um mercado 
altamente competitivo como o Brasileiro, esta diferença no tempo é um fator significativo 
para o business plan dela. 

Taxas de dados a mais de 300 kbit/s serão possíveis com a introdução do EDGE, que é 
uma adaptação da interface rádio. Para o GSM 1800, esta tecnologia estará disponivel no 
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primeiro semestre do ano 2001 .  Existe a tendência da tecnologia TDMA evoluir de acordo 
com esta padronização, só que atualmente a disponibilidade do EDGE TDMA tem como 
estimativa o final do ano 2001 ou começos do ano 2002. 

A escolha do padrão baseado na evolução do GSM para sistemas de terceira geração 
IMT2000 vai contribuir para o desenvolvimento dos novos terminais 3G para que sejam 
compatíveis com os sistemas da geração 2.5 do GSM. Tendo em conta que atualmente 75 
% do mercado mundial opera na faixa do 1800, podemos prever que os primeiros 
terminais multimodo serão WCDMA/GSM 1800/900. 

 

 

5.3 Disponibilidade de Infraestrutura 

WAP – O primeiro serviço WAP foi lançado na Finlandia na rede GSM em Setembro de 
1999. O primeiro terminal WAP foi GSM 900/1800 lançado em março de 1999.  

GPRS - Os serviços GPRS em redes GSM começarão durante este ano, e o GPRS está 
sendo instalado na rede GSM no mundo inteiro. Alguns exemplos de operadoras GSM que 
já estão alinhados com o GPRS são: Sonera (Finlândia), Radiolinja (Finlândia), CSL (Hong 
Kong), Polkomtel (Polônia), Sonofon (Dinamarca), MobileOne (Singapura), diAx (Suíça), 
Telenor Mobil (Noruega), Europolitan (Suécia), Telefónica (Espanha), Shanghai Unicom 
(China), Globe Telecom (Filipinas), SMART (Filipinas), New World (Hong Kong), Omnipoint 
(EUA), SmarTone (Hong Kong), Vodafone (Austrália), Telfort (Holanda), Ben (Holanda), 
Cesky Mobil (República Checa), Libertel (Holanda), KPN (Holanda), PacBell (EUA); 
TransAsia (Taiwan), Turkcell (Turquia), Vodafone (Reino Unido), Panafon (Grécia), 
FarEasTone (Taiwan), Tele.Ring (Áustria), Mannesmann (Alemanha), RadioMobile 
(República Checa), BT Cellnet (Reino Unido), T-Mobil (Alemanha), Mobilkom (Áustria), 
Peoples Phone (Hong Kong), Sunday (Hong Kong), Telecel (Portugal), Max. Mobil 
(Áustria), Optus (Austrália), France Telecom Mobile, and One2One (Reino Unido). 
Adicionalmente a esta lista já existe uma série de outros sistemas de testes sendo 
desenvolvidos no mundo. 
 
EDGE 
 
O EDGE (Enhanced Data rates for GSM evolution) reforçará as taxas de dados do GSM 
na interface de ar, até 69 kbit/s por time slot. Utilizando oito time slots na conexão, as 
taxas de dados podem chegar a mais de 384 kbit/s. 
 
O EDGE é um padrão aberto significando que Estações de radio Base EDGE padrão de 
qualquer fornecedor funcionarão com qualquer telefone padrão EDGE . O padrão EDGE 
agora está sendo finalizado e os produtos EDGE estarão disponíveis em 2001. 
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6. NECESSIDADE DE LIMPEZA DA FAIXA 

As faixas propostas como alternativas na Consulta Pública estão lançadas no gráfico abaixo, juntamente com os 
demais serviços autorizados pela Agência, demonstrando a real situação do espectro na faixa de 1700 MHz a 
2300 MHz. 
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Como pode se observar, as duas opções colocadas pela Agência implicam na necessidade de remanejar enlaces 
existentes do Serviço Fixo e AMDT – transmissão de dados ponto-a-ponto da EMBRATEL . A quantidade de 
enlaces existente que devem ser remanejados encontra-se nas tabelas  a seguir relacionadas: 
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Enlaces na faixa de  1706-1910 MHz: 
 

Empresa  Nº de enlaces 
CTBC  5 
TELESP 52 
TELEST 6 
TELERJ 26 
TELPA 8 
TELEGOIAS 14 
TELEBRASILIA 1 
TELECEARA 19 
TELEPAR  78 
TELASA 27 
EMFA 11 
PETROBRAS 1 
DEPV 6 
TOTAL 254 

    Fonte: SITAR - 18/05/99 
 
Enlaces na faixa de 1901-2301 MHz. 
 

Empresa Nº de enlaces 
CTBC 8 
CRT 71 
TELESP 96 
TELEMIG 67 
TELEST  38 
TELEBAHIA 79 
TELERJ 49 
TELPA 11 
TELERN 6 
TELEPISA 3 
TELEGOIAS 27 
TELEACRE 12 
TELERON 6 
TELEBRASILIA 16 
TELECEARA 12 
TELPE  32 
TELEPAR 128 
TELEMS 4 
TELASA 16 
TELEPARA 2 
SARC  9 

Total: 692 
    Fonte: SITAR – 18/05/99 
 
 
 
 
 
 Enlaces na Faixa de 1790,5 - 1825,5 / 2081,5 - 2120,5 – AMDT. 
  

 Empresa  Local Total  Base Terminais 

Amazonas 59 3 56 

Bahia 64 7 57 

Distrito Federal 16 2 14 

Minas Gerais 97 7 90 

Pernambuco 32 3 29 

EMBRATEL 

Paraná 6 4 2 
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Rio de Janeiro 112 11 101 

Rio Grande do Sul 95 5 90 

Santa Catarina 2 2 0 

 

São Paulo 339 39 300 

                                                                                     Total 822 83  739  

Fonte: SITAR - 18/05/99     
 
 

Para a faixa de 1710 a 1785 MHz e 1805 a 1880 MHz, primeira opção da Consulta Pública, verifica-se 
que será necessário o remanejamento, conforme dados do SITAR, de 254 enlaces do Serviço Fixo, ponto-
a-ponto, instalados na faixa de 1709,5 a 1790,5 MHz e 1825,5 a 1909,5 MHz. 
 
Relativamente a limpeza da faixa para PCS 1,8 GHz, esclarecemos que os enlaces da EMBRATEL ( 
AMDT) não foram considerados tendo em vista o seguinte:  
1º- Existe a sobreposição de 15,5 MHz com a faixa a ser destinada para o PCS 1,8 GHz. A faixa total 
destinada para os sistemas AMDT ocupam uma faixa de 35,5 MHz atualmente.  
2º - Há, conforme os dados disponíveis, a possibilidade de remanejamento dos enlaces existente dentro da 
própria faixa autorizada para o AMDT, que seriam re-instalados na subfaixa que não existe sobreposição 
com a faixa a ser destinada para o PCS 1,8 GHz, isto é na subfaixa de 1790,5 MHz a 1805 MHz.  
3º- Os custos para redirecionar os enlaces e resintonizar os rádios devem ser substancialmente menores 
que os para remanejar enlaces para outra faixa de frequência, tendo em vista a utilização da infra-estrutura 
existente.  
4º -Os enlaces da Embratel são instalados em diversas localidades do País, não se concentrando um uma 
unica localidade.  
5º - Os sistemas AMDT são sistemas para transmissão de dados de baixa densidade.  
 
 
Para a faixa de 1870 a 1910 MHz e 1950 a 1990 MHz, segunda opção da Consulta  Pública, verifica-se 
que será necessário o remanejamento, conforme dados do SITAR, de 64 enlaces do Serviço Fixo, ponto-
a-ponto, instalados na faixa de 1709,5 a 1790,5 MHz e 1825,5 a 1909,5 MHz e 406 enlaces na faixa 
destinada ao RADI 234, perfazendo um total de 470 enlaces a serem remanejados. 
 
Portanto, verifica-se que será mais onerosa a limpeza da faixa  de 1900 MHz. 
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7. EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE OUTRAS REDES NO BRASIL, NAS AMÉRICAS E NO MUNDO 

7.1 Generalidades 

A evolução da telefonia móvel está seguindo para as redes de 3ª geração. A freqüência a 
ser utilizada pela maioria das redes móveis de 3ª geração globalmente, será a core band 
IMT-2000 alocada pelo ITU em 1992. No próximo capítulo sobre a implementação do IMT-
2000, há uma lista sobre todos os países que estão reservando IMT-2000 para a 3ª 
geração. 
 
De acordo com as especificações ITU, a core band IMT-2000 pode incluir tecnologias 
diferentes como WCDMA e CDMA2000. 
 
Como conclusão, se as freqüências na core band IMT-2000 forem reservadas para a 3ª 
geração, isto pode beneficiar a todas as operadoras brasileiras. As operadoras têm a 
possibilidade de se juntar à freqüência  global. Não importa qual é a tecnologia que a 
operadora está utilizando. 
 
Os próximos capítulos se concentram na evolução da rede, tanto no Brasil quanto 
globalmente. 
 
 

7.2 Evolução da Rede Celular móvel Globalmente 

Os seguintes planos de evolução da rede móvel da 2a para a 3ª geração são bem 
conhecidos 
- De GSM para WCDMA 
- De CDMA para CDMA2000 
- De TDMA para EDGE 

 
Se nós examinarmos o quadro abaixo sobre as estimativas de participação no 
mercado das tecnologias de 3ª geração, fica claro que o WCDMA será a tecnologia 
popular. 

 
 

Linhas de Evolução 2G →→  2G+  →→ 3G

Core band
IMT 2000

Faixas 
Celulares, 
PCS / PCN

3G

2G+

2G

EDGE
GPRS

RevB

cdma2000UWC

~9 países          Europa, Am. Lat. (parc.),  África, Ásia, Austrália, Japão
da Am. Lat 

UMTS / W-CDMA

TDMA
9%

CDMA
   5%

CDMA
  7%

Coréia

GSM
65%

PDC
14%

GPRS / EDGE
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O Japão, onde hoje a principal tecnologia é o PDC, alocará freqüências IMT-2000 para a 
3a geração. As operadoras japonesas já anunciaram que sua escolha técnica será o 
WCDMA. 

 
A Coréia também alocará freqüências IMT-2000 para a 3ª geração. A opção tecnológica 
das operadoras coreanas ainda não é conhecida. De qualquer maneira, como o WCDMA 
será a tecnologia popular na faixa de freqüência IMT-2000, provavelmente a Coréia 
também terá redes WCDMA. 
 
Assumindo que todas as operadoras com tecnologia GSM e PCD hoje irão para a 
tecnologia WCDMA, a participação do mercado mundial de WCDMA será de 
aproximadamente 79% das redes de 3ª geração. Dependendo da participação de mercado 
do WCDMA na Coréia, esta figura pode subir até 86%. 
 
86% de participação de mercado para o WCDMA pode subir mais ainda, porque há a 
possibilidade das operadoras TDMA e CDMA também escolherem a tecnologia WCDMA. 
Nós trataremos mais sobre esta possibilidade no próximo capítulo. 
 
Para concluir a evolução das redes móveis para a 3ª geração, o global será core band 
IMT-2000 a partir do ponto de vista da freqüência, e WCDMA a partir do ponto de vista 
técnico. 
 
 

7.3 Evolução da Rede Móvel no Brasil 

As operadoras TDMA no Brasil podem seguir o caminho bem conhecido para o sistema 
GPRS/EDGE que também é definido como sistema móvel de 3ª geração porque pode 
alcançar taxas de dados de 384 kbit/s. O GPRS é uma tecnologia do  core da rede para 
acesso de rádio WCDMA, assim as operadoras TDMA também podem utilizá-lo se 
houverem freqüências convenientes disponíveis. Se as freqüências core band IMT-2000 
estiverem disponíveis, existe a possibilidade do TDMA brasileiro juntar-se aos  globais 
IMT-2000 e WCDMA. 
 
Para as operadoras CDMA no Brasil também existe a possibilidade de utilizar IMT-2000 e 
WCDMA. Correntemente existem alguns casos onde podemos ver redes CDMA evoluindo 
para WCDMA. No caso da operadora coreana escolher a  tecnologia global de 3a geração, 
o que é muito provável, a evolução da rede iria de CDMA para WCDMA. 
 
No caso da evolução da rede CDMA para a interface de ar do WCDMA, há três 
possibilidades para o core da rede : continuar com o core  IS-41 (hoje utilizada pelas redes 
CDMA), mudar para o core  GSM para obter o roaming global ou conectar WCDMA à rede 
core por  pacote IP. No último caso a interface de ar WCDMA seria utilizada para dados e 
para voz, quando a solução Voz Sobre IP estiver madura o suficiente. 
 
No caso dessa operadora CDMA continuar com a rede núcleo IS-41, há um interessante 
trabalho de padronização em andamento no 3GPP2 (Programa 2 de Parceria de 3ª 
Geração). O 3GPP2 tem um grupo ad hoc trabalhando no denominado modo "DS-41", que 
torna possível conectar a rede de acesso de rádio WCDMA à rede núcleo IS-41. O 
documento está no estágio de draft e tem publicação prevista para março de 2000. 
 
Para concluir, todas as operadoras no Brasil têm a possibilidade de se juntar ao 
"mainstream" de 3a geração, o IMT-2000 e o WCDMA, se assim o quiserem. Juntar-se ao 
"mainstream" traz todos os benefícios das economias de escala e concorrência global, não 
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só para as operadoras mas também para os assinantes brasileiros e para a economia 
inteira. 

8. IMPLEMENTAÇÃO FUTURA DO IMT-2000 

8.1 Implementação Global do IMT-2000 

A faixa de freqüências IMT-2000 está amplamente alocada para os serviços móveis de 3a 
geração. O que se segue é uma lista dos países onde já foram ou serão emitidas licenças. 
Esta lista é a visão corrente da Nokia para a situação. 
 
- Finlândia - 4 licenças, beauty contest, março de 99 premiado, 
- Reino Unido - 5 licenças, leilão primeiro trimestre de 2000, 1 licença reservada para 

um novo concorrente 
- Países Baixos - provavelmente 5 licenças, leilão, primeiro trimestre de 2000 
- Alemanha - provavelmente 5/6 licenças, leilão provavelmente em 2000 
- França - 4 licenças propostas, beauty contest, proposto em 2000? 
- Espanha - 4 licenças, beauty contest, primeiro trimestre de 2000 
- Itália - consultoria 
- Portugal - inicio das consultas- processo inicia no terceiro trimestre de 2000 
- Japão - provavelmente três licenças, beauty contests, roll out no segundo trimestre de 

2001, eventualmente 2x20 MHz por operadora - espectro emparelhado ITU IMT2000 
- Coréia - três / quatro licenças, beauty contest ou leilão - tbd segundo trimestre de 

2000, roll out em 2002, espectro ITU IMT-2000 
- Austrália, provavelmente leilão, consultoria, espectro ITU IMT-2000 
- Nova Zelândia, leilões, início de 2000, qualquer tecnologia/serviço, parte espectro ITU 

IMT-2000 (45 MHz) 
- China - 2003/4?, parte espectro ITU IMT-2000 (25MHz disponível inicialmente) 
- Hong Kong - 2001, 4-5 licenças?, espectro ITU IMT-2000 
- Cingapura - 4-6 licenças, licenças 2000/1, consultoria, parte espectro ITU IMT-2000? 
- Malásia - espectro ITU IMT-2000 
- Índia - considerando a reserva do espectro ITU IMT-2000 - 2004/5? 
- África do Sul - consultorias iniciam no segundo trimestre de 2000, licenças no segundo 

trimestre de 2001 
- todas as nações da UE emitirão em média 4 licenças durante os próximos 18 meses. 

Além disso, temos conhecimento de um número significativo de países fora da UE que 
também estão planejando ativamente, por exemplo, a Suíça, a República Tcheca, a 
Polônia e Israel. 

 

Documento no anexo 2 Sobre o espectro adicional para o IMT-2000 (Ericsson, Nortel, 
Motorola doc para ITU) 
 
 

8.2 Implementação do IMT-2000 no Brasil 

A implementação de serviços móveis na faixa do IMT-2000 no Brasil depende da alocação 
do PCS. Se o PCS for alocado na faixa de 1900 MHz, há disponível somente a parte TDD 
(Time Division Duplex) da faixa IMT-2000, que é 15 MHz. Como o TDD não é apropriado 
para a mobilidade real, não é possível iniciar um serviço móvel dentro da faixa IMT-2000. 
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Se o PCS for alocado na faixa de 1800 MHz, nesse caso 60 MHz (2*30 MHz) de FDD 
(Frequency Division Duplex) parte da faixa IMT-2000 estarão disponíveis. Isto é o 
suficiente para iniciar um serviço móvel dentro da faixa IMT-2000. Neste caso existe a 
faixa TDD de 25 MHz TDD. 
 
Os quadros seguintes mostram a faixa IMT-2000 disponível em ambos os casos, alocação 
do PCS em 1800 MHz e em 1900 MHz, levando em conta a alocação de WLL existente. 
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