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1.  Objetivo 
 
O objetivo deste documento é apresentar para a ANATEL a visão da QUALCOMM  relativa aos 
aspectos técnicos operacionais e de mercado para auxiliar na definição do plano de freqüência 
e demais definições para o processo de autorização do Serviço de Comunicações Pessoais em 
apoio à Consulta Pública N° 198, de 3 de dezembro de 1999. Os seguintes pontos são 
abordados no capítulo 3 deste documento: 
 

1. Mercado dos Serviços Móveis 
2. Roaming Nacional e Internacional 
3. Economia de Escala e Aspectos Industriais 
4. Aspectos de Padronização 
5. Disponibilidade de Infra-estrutura e Terminais 
6. Aspectos de Utilização e Eficiência de Espectro 
7. Evolução para outras Redes no Brasil, nas Américas e no Mundo 
8. Implantação Futura do IMT-2000 

 
As seguintes bandas deveriam ser consideradas:  
 

Possibilidade 1: 2X55 MHz nas faixas 1710 –1785/1805 – 1880MHz, 
Possibilidade 2: 2X40 MHz nas faixas 1870 – 1910/1950 –1990MHz. 

 
 

2.  Introdução 
 
Na visão da QUALCOMM, os seguintes pontos devem nortear as regras, definições e 
parâmetros a serem estabelecidos, para que autorização de um terceiro operador para explorar 
os serviços de comunicações pessoais atinja os objetivos pretendidos pela ANATEL. 
 
a) A ANATEL tem demonstrado que é estratégico melhorar a competição, uma vez que o 

duopólio não garante competitividade em nenhum serviço de qualquer natureza e portanto 
é necessário melhorar a oferta de serviços de mobilidade, a qualidade desses serviços e 
finalmente o preço; 

 
b) A administração brasileira deve honrar os compromissos assumidos junto aos órgãos de 

padronização internacionais, nesse caso com o CITEL e portanto com os países da região 
2; 

 
c) Quando a UIT identificou as faixas de 1885 – 2025 MHz e 2110 – 2200 MHz para o IMT-

2000, a nota de rodapé S5.388 “as bandas são pretendidas para uso, em base mundial, 
pelas administrações que desejam implementar  IMT-2000. Tal uso não exclui o uso 
dessas bandas por outros serviços para os quais eles foram alocados. As bandas 
deveriam estar disponíveis para o IMT-2000 de acordo com a resolução 212”. Portanto a 
faixa de 1900 MHz pode ser compartilhada com a banda central do IMT-2000; 

 
d) Deve ser garantido um caminho mais rápido e econômico para a migração para os sistemas 

de 3a. geração;    
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e) Qualquer que seja a tecnologia a ser empregada, deve garantir o uso otimizado do espectro 
de forma que não seja alocado mais espectro do que o realmente necessário; 

  
f) O espectro a ser alocado não deveria interferir com outros serviços sem fio existentes e 

serviços 3G; 
 
g) Deve ser priorizado o roaming a nível nacional e regional dentro da região 2; 
 
h) A disponibilidade comercial de terminais multi-modo deveria ser garantida, de modo a 

facilitar o roaming nacional e internacional; 
 
i) A ANATEL deve levar em conta a definição do sistema de telefonia móvel para o Brasil que 

adotou o sistema AMPS e posteriormente suas evoluções digitais IS-95 e IS-136, com base 
em duas razões fundamentais que foram: 

 

- adotar  um sistema que garantisse ganho de escala e consequentemente menor 
preço de equipamentos e serviços para o usuário brasileiro, usufruindo de seus 
futuros desenvolvimentos, e; 

 

- que a faixa de freqüência tinha que estar dentro  da região 2 à qual o Brasil 
pertence. 

 
j) É necessário preservar a mobilidade do Serviço Móvel Celular (SMC) em nível nacional.  
 
k) É imprescindível que o operador tenha a liberdade de escolher a tecnologia que atenda a 

seus objetivos de negócios.  
 
l) É necessário atingir as camadas sociais mais baixas, uma vez que a comunicação móvel é 

uma ferramenta de negócios, de conforto e de segurança principalmente nos grandes 
centros; 

 
m) Deve ser estimulado o crescimento da indústria nacional local abrindo a possibilidade de 

exportação para os países vizinhos; 
 
 
3.  Comentários 
 
3.1  Mercado dos Serviços Móveis 
 
Na época do início de operação dos serviços de PCS, o que deve ocorrer dentro de 
aproximadamente um ano, o Brasil deverá ter cerca de 25 milhões de terminais móveis em 
serviço, providos pelas operadoras do SMC banda A e banda B. Isto ocorrerá  em função da 
demanda atual, pela iminência de um terceiro competidor e ainda pela possível  participação 
nesse mercado das empresas espelho, que certamente vão solicitar licença à ANATEL para tal. 
Somam-se a estas as empresas que exploram o STFC que também vão entrar nesse mercado 
quando da liberalização em 2002.  Portanto, já temos hoje potencialmente dois operadores das 
bandas A e B que serão competidores daqui a dois anos.  
 
Somente a queda de preços provocará um aumento da demanda e os preços a serem 
praticados serão um exercício de grande arte econômica que terá que ser feito pelo operador 
de PCS para viabilizar o seu investimento. 
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Soma-se a isso a ampliação dos mercados das atuais prestadoras de SMC que vão disputar 
também o mercado do PCS, dentro e fora de sua área de abrangência atual, baixando seus 
preços e oferecendo novos serviços com as inovações tecnológicas. 
 
Com base no exposto sugerimos que a ANATEL elabore um estudo de mercado para avaliar a 
demanda dos serviços móveis para PCS e para os serviços de 3a. geração. Com este estudo a 
ANATEL poderá avaliar os requisitos mínimos de faixa de freqüência para o IMT-2000.  
 
3.2  Roaming Nacional e Internacional 
 
A rede do roaming nacional utiliza o padrão IS-41 com protocolo ANSI que é incompatível com 
o protocolo GSM/MAP. Por esse motivo o roaming entre os dois padrões pode demandar 
investimentos adicionais em função da necessidade de uma interface de protocolos. Essa 
interface está para ser desenvolvida pela UIT, cujo cronograma ainda não foi definido, o que 
pode demandar um tempo razoável e mais pelo menos 2 anos para ser implementado pelos 
fabricantes de terminais. A escala de terminais se reduziria ao mercado do Brasil e 
conseqüentemente a preços que não se pode vislumbrar no momento, mas que certamente 
serão muito mais caros que qualquer outro já existente no mercado. 
 
Terminal é o elemento de integração de redes que pode viabilizar o roaming, haja visto o que 
aconteceu com a transição do analógico para o digital. Os terminais comercialmente 
disponíveis são:  
 

- Terminais dual-mode/dual-band:  
 

- 15 tipos de terminais CDMA 1900/AMPS 
- 1 terminal GSM 1900/AMPS 
- nenhum terminal TDMA 1900/AMPS 

 
- Terminais tri-mode: 

- 9 terminais CDMA 1900/800AMPS 
- 17 terminais TDMA 1900/800/AMPS 
- nenhum terminal GSM 1900/1800/AMPS 

 
Portanto o roaming nacional e regional será plenamente possível na faixa 1900 MHz, o que não 
é verdade para a faixa de 1800 MHz, uma vez que dependeria da fabricação de terminal GSM 
1800/AMPS 800. Seria improvável que um investidor se arriscasse a entrar num mercado cuja 
principal exigência seria o roaming nacional e que dependeria ou de construir uma rede com 
cobertura nacional ou do fornecimento de um terminal que ainda não existe. 
 
Finalmente as facilidades de roaming devem ser aderentes aos interesses da sociedade; em 
primeiro lugar o roaming nacional; em seguida o roaming regional por interesse de negócios e 
viagens. No caso da faixa 1,8 GHz  sabe-se entretanto, que há pouquíssimos terminais que 
permitam o roaming regional, visto que somente terminais dual-mode/dual-band 
GSM1800/AMPS 800 MHz permitiriam esta facilidade e que seriam muito caros.  
 
Até o momento 17 países implantaram e estão considerando implantação na faixa 1,9 GHz: 
Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, 
Haiti, Honduras, México, Peru, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. 
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3.3   Economia de Escala e Aspectos Industriais 
 
Economia de escala significa preço bom para o usuário final o que pode ser conseguido com 
uma alta escala de produção e mais eficientemente com um grande número de fornecedores. 
 
Número de fornecedores de terminais: 
 
a) Equipamentos terminais cdmaOne: 38 fabricantes distribuídos pelos Estados Unidos, Ásia, 

Europa e Brasil. 
 
b) Equipamentos terminais GSM: 22 fabricantes na Estados Unidos, Europa e Ásia. 
 
c) Equipamentos terminais TDMA/IS-136: 6 fabricantes nos Estados Unidos, Ásia, Europa e 

Brasil. 
 
Com base nesses dados vemos que mais do que a economia de escala, a competição de 
fornecedores se apresenta como mais vantajosa para os terminais existentes na faixa de 1900 
MHz. 
 
Além disso não se pode esquecer dos fabricantes nacionais cujo preço final seria bem menor 
não só pela fabricação local mas também pela oportunidade de exportação para os países 
vizinhos o que aumentaria mais ainda a escala,  baixando o custo e contribuindo para o 
equilíbrio da balança comercial do Brasil. 
 
Pelo fato de haver substancialmente menos fabricantes de GSM e TDMA competindo pelas 
mesmas fatias de mercado, estes fabricantes de terminais não exercerão a mesma pressão 
competitiva para reduzir o preço como exercerão os fabricantes de terminais cdmaOne que 
estão competindo numa fatia de menor mercado. As diferenças na economia de escala não 
mais estimularão a diferença de preço dos terminais.  
 
 
3.4    Aspectos de Padronização 
 
O Brasil tem participado ativamente dos órgãos de padronizações como UIT e CITEL e com 
estes tem assumido compromissos a nível regional, como no caso da faixa de freqüência 
identificada pelo WARC-92 para o IMT-2000 que não exclui o uso da faixa por sistemas já em 
funcionamento dentro dela. 
 
O Brasil assumiu também a definição da faixa de 1900 MHz para o PCS nas Américas na XIV 
reunião do CITEL, a qual presidiu. 
  
Atualmente o Brasil está propondo e o fez na última reunião do CITEL em San Diego, que a 
banda estendida de 160 MHz necessária para o IMT-2000 seja alocada dentro da faixa de 1800 
MHz, mais precisamente na faixa de 1710 a 1885 MHz. Isto significa que a ANATEL terá que 
tomar uma decisão; ou reserva na faixa de 1710 – 1755/1805 – 1850 MHz para o PCS ou para 
o IMT-2000, lembrando que o GSM não evolui para os sistemas de 3a. geração. 
 
Considerando que a contribuição apresentada na reunião do CITEL foi para alocar a banda 
estendida do IMT-2000 em 1800 MHz, parece não haver dúvida de que a decisão já está 
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tomada, uma vez que o compartilhamento desta banda  por limitação tecnológica ficaria 
extremamente prejudicado. 
 
Portanto a alocação do espectro deve estar consistente com as recomendações regulatórias já 
estabelecidas e compromissadas pela administração brasileira, como uma atitude natural de 
honrar os compromissos assumidos. 
 
3.5    Disponibilidade de Infra-estrutura e Terminais 
 
A curto prazo a disponibilidade de produto para uma larga seleção de equipamentos de rede, 
terminais, equipamentos de teste e produtos auxiliares é crítica para qualquer operador que 
está levando em conta a implantação de serviços de comunicações móveis. 
 
Alocando espectro que poderia utilizar a base industrial brasileira de fabricantes locais, que 
produzem equipamento com base IS-41/ANSI, vai facilitar a implantação de serviços.  Por 
influência desta base industrial instalada no país, os futuros operadores de PCS poderão entrar  
no mercado brasileiro mais cedo, oferecer serviços a menores preços e continuar competitivos 
com os operadores celulares existentes para atingir outras camadas da população. 
 
3.6    Aspectos de Utilização e Eficiência do Espectro 
 
Neste capítulo estamos comentando a necessidade de limpeza de faixa e as propostas da 
ANATEL para alocação de faixa para o PCS. 
 
3.6.1 Necessidade de Limpeza de Faixa 
 
Neste assunto somente a ANATEL e as empresas que operam sistemas rádio têm as melhores 
condições para analisar e avaliar os sistemas existentes, os problemas técnicos e 
principalmente os problemas operacionais e os custos de limpeza de faixa. 
 
Entretanto durante a audiência pública ficou clara a existência de alguns sistemas operados 
pela Embratel e pela Diretoria Eletrônica de Proteção ao Vôo - DEPV na faixa de 1800 MHz.  
 
A Embratel mencionou que acabou de fazer um alto investimento em seu sistema ponto-multi-
ponto de baixa capacidade com cerca de 100 estações nodais e 4.000 terminais o que é 
equivalente a 700 sistemas de 2Mbps. 
 
A desativação desses sistemas terá que ser ressarcida pelas prestadoras de PCS. 
 
Com relação aos sistemas da DEPV, sabe-se que as negociações para limpar a faixa de 800 
MHz do celular, foram extremamente difíceis e demoradas devido à complexidade dos 
problemas técnicos, operacionais e financeiros que foram arduamente resolvidos para  a 
limpeza da faixa. Essas negociações se arrastaram por mais de 2 anos e se definiu uma 
solução intermediária; como exemplo, o sistema da TELERJ no Rio de Janeiro foi ativado com 
apenas 3 MHz de banda em função do processo de limpeza e os equipamentos dos sistemas 
de tropodifusão do DEPV foram reconfigurados  para uma outra faixa dentro da banda “A”.  
Esta solução foi provisória, pois limpou-se a banda “B” e sujou-se a banda “A”.  Mais tarde se 
reiniciou outra negociação para desativar os sistemas de tropodifusão da banda de 800 MHz 
para faixa de 1800 MHz. 
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Portanto a experiência brasileira com a limpeza de faixa é que não se trata de uma operação 
trivial. Pelo contrário, ela é muito difícil do ponto de vista econômico e operacional porque no 
caso da DEPV envolve sistemas de proteção ao vôo de segurança nacional. Logo,  isto 
significa muito tempo e dinheiro, o que pode acarretar um grande atraso para iniciar a 
prestação do serviço PCS e que sem dúvida vai onerar o custo do serviço, prejudicando o 
exercício da competição e portanto diminuindo a atratividade do negócio pelo investidor e 
finalmente indo contra aos planos da ANATEL. 
 
3.6.2 Alternativas da ANATEL para a Alocação de Faixa 
 
Na audiência pública, a ANATEL solicitou comentários sobre duas alternativas para a alocação 
do PCS, ambas as propostas consideram as alocações já existentes em 1,9 GHz para o WLL 
das empresas espelho. Portanto apresentamos a seguir nossos comentários relativos às 
alternativas apresentadas. 
 
Alternativa 1: 
 

- A alocação de 1,9 GHz para as bandas B, C, E e F do PCS é compatível com as alocações 
do WLL nas sub-bandas adjacentes, problemas de interferência na banda adjacente são 
minimizados pelo grupamento da direção de transmissão (i.e. up link e down link) nas sub-
bandas adjacentes. Esta abordagem maximiza a competição e permite acomodar várias 
interfaces aéreas FDD (cdmaOne, DAMPS e GSM 1900) com até 4 provedores de serviço 
usando os segmentos de 2x15MHz e 2x5MHz cada. 

 

- A alocação do espectro em 1710 – 1750/1805 – 1850 MHz para o GSM requer o uso de 
banda de guarda de pelo menos 5MHz abaixo de 1850MHz para evitar interferência entre o 
GSM 1800 e as alocações em 1,9GHz para o WLL. Isto significa que somente 2x40MHz em 
1710 – 1750/1805 – 1845 estariam disponíveis. Ademais, como este espectro pode ser 
usado por somente uma tecnologia e não é adequado para a evolução para 3a. geração, é 
de menor utilidade que o 1,9 GHz e sua utilização neste momento seria prematura. 
Adicionalmente, a disponibilidade de tecnologias espectralmente eficientes torna a banda 
1870 –1910/1950 – 1990 MHz como uma opção mais valiosa. A alocação de 1710 –1850 
MHz pode esperar até a comunidade internacional, incluindo WARC e CITEL, concordar 
com uma migração para a 3a. geração para tal banda. 

 
Alternativa 2: 
 

- Propõe uma banda que mistura GSM 1800, PCS1900 e as alocações de espectro do IMT-
2000. Esta combinação criaria problemas de interferência na banda adjacente a cada 
transição entre os links up e down, e nas transições entre TDD e FDD nos links up e down: 
bandas de guarda e separação física seriam necessárias a cada transição desses 
espectros. 

 

- Esta alocação não seria boa dado que demanda uma única alocação FDD IMT-2000 de 
2x30 MHz (1950 –1980/2140 – 2170 MHz) e um segmento TDD não pareado de 15MHz em 
1885 – 1900 MHz (i.e. não usual até numa interface TDD 3G ser implementada pela 
indústria). Adicionalmente, somente uma porção da banda “C” de 1900 – 1910/1980 – 1990 
MHz deveria ser deixada para os serviços PCS 1,9 GHz mais um segmento adicional GSM 
de 2x10 MHz em 1775 – 1785/1870 – 1880 MHz. 

 

- Consequentemente, significantes porções das bandas designadas teriam que ser usadas 
como bandas de guarda e não estariam disponíveis para uma dada aplicação. Na 
realidade, depois de considerar que 5 MHz dentro da banda de proteção são necessários 
para coexistência entre as transições, a alocação pretendida para o IMT-2000 em 1950 –
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1980/2140 – 2170 MHz obriga uma alocação de 2x20 MHz em 1955 – 1975/ 2135 – 2165 
MHz. 

 

- Analogamente, a alocação pretendida de 15 MHz de TDD 3G em 1885 –1900 MHz está 
reduzida a uma banda de 10 MHz no segmento 1885 – 1895 MHz. 

 

- No total, o espectro IMT-2000 usável seria de 2x20 MHz + 10 MHz, o que daria uma banda 
total de 50 MHz. 

 
Inversamente, o IMT-2000 pode ser posicionado como uma abordagem de mobilidade 
evolucionária tanto para o PCS em 1,9 GHz quanto para o celular em 800 MHz. Deveria se 
estar atento que o uso da banda PCS existente está incorporado dentro dos padrões  IMT-2000 
que são baseados em cdmaOne e IS-136. Como tal, a evolução dentro da mesma banda para 
o IMT-2000 na banda 1,9 GHz é provido dentro dos padrões 3G do TG-8/1 da UIT e na banda 
central do IMT-2000. Como resultado, todos os 50 MHz (2x25 MHz) do espectro celular em 800 
MHz mais os 120 MHz (2x60 MHz) do PCS1900 pode prover 170 MHz do espectro 
evolucionário FDD posicionado para os serviços IMT-2000. 
 
3.7    Evolução para outras Redes no Brasil, nas Américas e no Mundo 
 
A maior parte dos operadores preferirão ter uma migração dos serviços de 2G para os serviços 
de 3G, econômica e compatível com a planta existente, para preservar seus investimentos e 
reduzir os riscos.  
 
A evolução dos sistemas de 2a. geração existentes no Brasil para a geração 2,5 como é 
tratado o PCS, deve garantir a compatibilidade com esses sistemas não só como proteção de 
investimento, mas também porque notadamente os operadores da banda “B” em especial 
pagaram um valor muito alto para obter a permissão para explorar o SMC e portanto ainda 
estão em fase de “pay-back” do capital investido. A evolução no Brasil para outras redes tem 
um compromisso muito maior com a implantação dos sistemas de 2a. geração, caso contrário 
vai inviabilizar os investimentos necessários para a prestação do PCS, mesmo que a ANATEL 
conceda gratuitamente faixa de freqüência adicional para colocar as atuais prestadoras do 
SMC em igualdade de condições para a prática da justa competição. 
 
No caso dos sistemas de 3a. geração, para assegurar que os padrões IMT-2000 atinjam as 
necessidades de negócios dos operadores, o Grupo de Harmonização dos Operadores (OHG) 
estabeleceu um conjunto de requerimentos para o IMT-2000. Os requerimentos do OHG 
relativos às questões de espectro são: 
 
1. Maximizar a capacidade dos usuários de terem o serviço roaming nas regiões, países e 

sistemas. 
2. Prover uma evolução suave e compatível com as infra-estruturas existentes. 
3. Acomodar as necessidades regionais para alocação de diferentes espectros. 
 
Estes requisitos foram incorporados no desenvolvimento das Recomendações de Conceito de 
Família do IMT-2000 que suportam a evolução das redes de 2G e garantem a 
interoperabilidade entre redes, planos de espectro diferentes e padrões. 
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3.8    Implantação Futura do IMT-2000 
 
A futura implementação do IMT-2000 é uma consideração importante na alocação do espectro. 
A maioria dos operadores vai querer ter assegurada a possibilidade de oferecer serviços IMT-
2000 o mais rápido possível para construir e manter sua postura competitiva.  
 
3.8.1 1800 MHz Não Evolui para IMT-2000  
 
Operadores alocados no espectro 1800 MHz não poderão oferecer serviços competitivos IMT-
2000 em um futuro previsível devido a limitações regulatórias e tecnológicas.  
 
A Conferência Européia de Administrações Postais e de Telecomunicações (CEPT) uma 
organização de agências reguladoras da Europa, deixou claro que não vê 1800 MHz como uma 
banda candidata aos serviços IMT-2000 a curto e médio prazos. Em uma contribuição ao Item 
1.6 da Agenda na XIV Reunião do PCC3 em San Diego, o CEPT disse que iria “apoiar a 
identificação das bandas GSM 900 e GSM 1800 como bandas estendidas para componente 
terrestre do IMT-2000, para possibilitar a realocação destas bandas no longo prazo” 
 
O CEPT e outros afirmaram que a realocação ocorreria no final dos prazos de licença para os 
licenciados GSM 900 e GSM 1800. Assumindo que a maioria destas licenças não expirarão até 
aproximadamente 2008 ou mais tarde, isto implica que órgãos reguladores europeus não iriam 
realocar e relicenciar estas bandas para os novos operadores IMT-2000 até pelo menos 2009 
ou 2010. Assim, a banda 1800 MHz não iria ter serviços IMT-2000 até aproximadamente 2012, 
e não usufruiria de uma rede de roaming pan-européia IMT-2000 até aproximadamente 2015, 
se houver.  Nessa data, presume-se que as redes IMT-2000 estarão firmemente estabelecidas 
nas Américas, Ásia e outras regiões, e que operadores e fabricantes estarão dedicados a 
desenvolver serviços móveis “4G”. 
 
Dadas as orientações regulatórias, os licenciados GSM 1800  serão deixados com soluções 2G 
(não IMT-2000) durante a próxima década ou mais. Estas soluções incluem High-Speed Circuit 
Switched Data (HSCSD), General Packet Radio Services (GPRS) and Enhanced Data Rates 
for GSM Evolution (EDGE). Nenhuma destas soluções poderão atender a demanda do Brasil 
por serviços de alta qualidade de voz e dados. 
 
3.8.2 1900 MHz Oferece a Melhor Evolução para IMT-2000   
 
A proposta de plano de freqüência que apresentamos no Apêndice 1 mostra a possibilidade de 
implantação do IMT-2000 na banda central que acomoda toda a evolução dos serviços móveis 
desde a 2a. geração, geração 2,5 e 3a. geração. 
 
Uma alocação na banda de 1900 MHz permitiria dois operadores PCS, cada um com 
alocações 2x15MHz (B e C) , e duas alocações de 2x5 MHz (E e F). Estamos convictos de que 
esta alocação é mais do que adequada para cada operador PCS prover serviços de voz e 
dados no IMT-2000. 
 
Uma alocação na banda de 1900 MHz também facilitaria a introdução de ambos os sistemas 
terrestres baseados em CDMA IS-95 e TDMA IS-136, os quais não estariam disponíveis em 
1800 MHz.  Estes padrões são diretamente compatíveis com os dois modos de padrões IMT-
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2000 propostos e permitirá aos operadores brasileiros implantar rapidamente serviços de 3G a 
custo efetivo nas alocações atuais de PCS. 
 
O Grupo de Ação UIT-R 8/1 em 5 de novembro em Helsinki recomendou a aprovação de um 
compartilhamento de cinco opções de interface de rádio IMT-2000 para a indústria. Estas 
opções são: 
 

• CDMA Multi-Carrier (MC CDMA ou cdma2000) 
• CDMA Direct Spread (DS ou W-CDMA) 
• CDMA Time Division Duplex (TDD ou TD-CDMA) 
• TDMA Single Carrier (baseado em IS-136) 
• IMT-2000 FDMA/TDMA (baseado em IS-136) 

 
 
Parte deste padrão CDMA oferecerá aos operadores a opção de três “modos” de operação – 
Multi-carrier, ou MC (conhecido anteriormente como cdma2000); Direct Spread, ou DS 
(conhecido anteriormente como W-CDMA); e Time-Division Duplex, ou TDD (conhecido 
anteriormente como TD-CDMA).  
 
Tanto CDMA DS como MC irão atender ou exceder os requisitos mínimos de taxas de dados 
da UIT para IMT-2000, que são 144Kbps, 384 Kbps e 2 Mbps para ambientes veiculares, 
pedestres e fixos, respectivamente. CDMA MC é projetado para atingir dois objetivos: 
 

a) fornecer total funcionalidade do IMT-2000, incluindo altíssimas taxas de dados de 
até 2 Mbps; e 

 

b) ser compatível com CDMA IS-95, permitindo desta forma uma migração suave e 
mais econômica para os serviços 3G com extensiva reutilização de equipamentos 
de rede e de terminais. 

 
Ambos os modos podem ser implementados em cenários “greenfield” nas novas alocações de 
espectro IMT-2000; somente o MC pode ser implementado no espectro dos operadores móveis 
incumbent.  
 
O modo do padrão CDMA MC IMT-2000 oferece aos operadores ambas as opções 1.25 MHz 
(MC1X) e 5MHz banda larga (MC3X). Como MC1X e MC3X são compatíveis, os operadores 
poderiam implementar MC1X (tanto no novo espectro como em uma extensão das suas redes 
IS-95) e então migrar para MC3X quando o mercado demandar taxas de dados mais altas. 
Desta forma, operadores podem desenvolver suas capacidades de dados de acordo com o 
mercado, ao invés de implementar uma rede inteira de banda larga antes que o mercado para 
dados em alta velocidade exista. 
 
O caminho para atualização do MC1X para MC3X é similar àquele trilhado por operadores 
analógicos que envoluíram suas redes para o cdmaOne IS-95. Aqui está um exemplo de uma 
alocação 15 MHz, na qual um operador poderia manter operações simultâneas em IS-95B, 
MC1X e MC3X com espaço suficiente para banda de guarda: 
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Figura  1 
Migração do cdmaOne para IMT-2000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta flexibilidade também permite que os operadores ofereçam serviços por demanda em um 
espectro de banda relativamente pequeno. Por exemplo, operadores poderiam prover 
simultaneamente serviços de voz e de dados de média taxa para usuários residenciais e 
serviços de dados de taxas mais altas como uma oferta mais sofisticada para negócios e outros 
usuários de maior volume de tráfego. Ou, operadores poderiam oferecer voz e serviços de 
altíssima taxa com uma combinação de IS-95B, MC1X e HDR em uma alocação 15 MHz: 
 
 

Figura 2 
Migração cdmaOne para  IMT-2000 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Em novembro de 1999, a QUALCOMM introduziu o High Data Rate (HDR), uma tecnologia 
sem fio de alta velocidade e alta capacidade. O HDR provê até 2.4 Mbps em um canal 
1.25MHz que não tem precedentes em sistemas capazes de serviços fixos, portáteis e móveis. 
O sistema HDR é otimizado por serviços de dados em pacotes, com uma arquitetura 
descentralizada baseada em protocolos/plataformas IP. HDR pode ser implementado em 
conjunto com uma rede existente de voz, ou como uma rede independente de dados. 
 
Os atributos do sistema HDR incluem: 
 

• Uso de um único canal de 1.25 MHz otimizado para dados por pacotes. 
• Picos de taxas de dados de 2.4 Mbps no link direto e 307 Kpbs link reverso. 
• O resultado médio em um setor congestionado é de estimados 600 kbps no link direto 

e 200 kbps no link reverso. 
• Ajuste dinâmico de taxa de dados à velocidade de 1,67 mSeg, dando a cada assinante a 

melhor taxa possível em um dado momento. 
 

    IISS--9955BB  
(3 x 1.25 MHz channel) 

 

   64 Kbps 

MMCC33XX  
(3.75 MHz) 

 

2 Mbps 
MMCC11XX  

(1.25 MHz per channel) 
 

307 Kbps 

            IISS--9955BB            MMCC11XX                  HHDDRR    
           (3x1.25 MHz per channel)   (1.25 MHz per channel)        (1.25 MHz per channel) 
 

           64 Kbps    307 Kbps           2.4 Mbps 



 12 

Antecipamos que os operadores wireless nos mercados asiáticos começarão os testes de HDR 
em 2000, e que o HDR será a opção pioneira para operadores 2G e 3G nas Américas. 
 
3.8.3 Cronograma de Serviços  IMT-2000  
 
A ANATEL deve considerar não apenas a quantidade de espectro disponível IMT-2000 para os 
operadores em qualquer alocação PCS como também as possibilidades de roaming naquelas 
bandas de freqüência. 
 
Como já discutido anteriormente, pode-se esperar que nenhum serviço IMT-2000 seja 
oferecido na Europa e em outras regiões em 1800 MHz até por volta de 2010. 
 
A Sprint PCS, um operador PCS 1900 MHz dos Estados Unidos, anunciou  oficialmente testes 
de campo de MC1X para o 2o. trimestre de 2000. A Bell Atlantic Mobile (EUA) e a Telstra 
(Australia), ambos operadores CDMA 800 MHz, também anunciaram testes de CDMA MC. 
Como o CDMA MC é compatível com o IS-95, os operadores CDMA passam por uma migração 
suave e econômica para IMT-2000. Acreditamos que as primeiras implantações comerciais do 
IMT-2000 MC1X ocorrerão em 1900 MHz em 2001. 
 
Na Europa, os países devem identificar e alocar o novo espectro para operadores IMT-2000, 
que devem por sua vez construir sistemas inteiramente novos para prover serviços. Houve 
muita especulação em torno do prazo de introdução dos serviços IMT-2000 na União Européia. 
Enquanto alguns governos se moveram agressivamente para identificar espectro e começar o 
processo de alocação, os futuros operadores mostraram menos entusiasmo para construir 
novas redes IMT-2000. Gostaríamos de notar em particular os seguintes comentários de um 
dos maiores operadores da União Européia que sugere que o lançamento dos serviços IMT-
2000 ocorrerá mais tarde do que o esperado : 
 
1) Não está claro se os licenciados IMT-2000 na Europa irão implementar imediatamente 

redes IMT-2000 ou continuar a prover serviços GSM pelo mesmo período de tempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Global Mobile Daily 
8 de Dezembro de 1999 
 

UK CELLCO ORANGE diz que os os serviços 3G UMTS não serão lançados até por volta 
de  pelo menos 2005  e falam que implementar GPRS em meados de 2000 é 
extremamente improvável. "terminais GPRS não estarão disponíveis até o final de 
2000, e mesmo assim somente oferecendo velocidades de 14,4 Kbps inicialmente”, 
diz a empresa…  
A Orange diz que existem dois passos fundamentais para 3G: HSCSD, disponível no 
início do ano que vem, com GPRS em seguida no final de 2000 e início de 2001, e EDGE, 
que virá em seguida, em 2002 ou 2003. 
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Desta forma, é possível estimar os seguintes prazos quanto às implementações do IMT-2000 e 
as oportunidades de roaming para os operadores brasileiros: 
 

Tabela 1 
Cronograma 3G 

 
Espectro Tecnologia 

 
Parceiros de 
Roaming 

Data prevista para 
roaming IMT-2000 

1800 MHz GSM GSM Europeu Indefinido, 
provavelmente 
após 2010 se 
houver 

1900 MHz CDMA, TDMA 
ou GSM 

Sprint PCS, CTI,  
Bell Mobility, 
Mobile One, 
Smartcom PCS, 
Movicom, GTE, 
Pegaso PCS, etc. 

2001 

“Core” IMT-2000 MC, DS ou 
TDD 

Operadores 
europeus  
IMT-2000  

2003 ou mais tarde 

 
 
 
3.8.4 Espectro Mínimo Requerido para IMT-2000 no Brasil.  
 
Muitas nações européias basearam seus requerimentos de espectro mínimo IMT-2000 em  2 
premissas: 
 

1. As redes operando no espectro existente não são candidatas (a curto e médio prazo) 
para o IMT-2000; 

2. O tamanho mínimo de canal para serviços IMT-2000 é 5 MHz. 
 

Estes pontos, com certeza, são influenciados fortemente por duas decisões tomadas pela 
indústria européia – a decisão de implementar GSM para exclusão de outras tecnologias de 2a. 
geração; e a decisão de desenvolver uma versão somente de banda larga de CDMA IMT-2000 
(agora chamado CDMA DS). O CDMA DS não tem a opção 1,25 MHz “single carrier” que está 
incorporada no CDMA MC. 
 
Estas condições não existem no Brasil. Os operadores brasileiros de 800 MHz e as empresas 
espelho de 1900 MHz serão provedores de serviços IMT-2000 através da evolução de suas 
redes IS-95 e IS-136. Estes operadores, em conjunto com os novos operadores 1,9 GHz 
recomendados e os operadores nas bandas de extensão ainda não definidas, oferecerão aos 
consumidores brasileiros a escolha de múltiplos provedores IMT-2000 e permitirão máxima 
competição no mercado. É importante notar que uma alocação para o PCS na banda de 1800 
MHz impediria a ANATEL de alocar este espectro como uma banda estendida para o IMT-
2000. Ao contrário, uma alocação do PCS em 1900 MHz preservaria a banda de 1800 MHz 
para o IMT-2000. 
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Estes operadores terão espectro suficiente para serviços competitivos? Nós certamente cremos 
que sim. Como mostrado acima, o uso do MC1X e HDR – cada um demandando apenas 1,25 
MHz de espectro por canal – permitirão aos operadores brasileiros suportar a mais alta 
qualidade de voz e muito mais altas taxas de dados do que o CDMA DS, usando o mesmo ou 
menos espectro agregado.  
 
Combinando a alocação do espectro 1900 MHz com as alocações 800 MHz existentes e 
possivelmente a banda de extensão (1710-1880 MHz) que foi proposta pela ANATEL para 
serviços IMT-2000 daria aos operadores brasileiros espectro IMT-2000 mais do que suficiente 
para atender a demanda de voz e dados para o futuro previsível. 
 
4. Comentários Sobre as Informações Apresentadas na  

Audiência Pública 
 
 
a) A definição de uma faixa de freqüência que permite a introdução de uma única tecnologia, 

no caso o GSM, favorece apenas aos três fornecedores de origem européia e provocaria 
tão-somente a adição de itens à agenda nas relações comerciais da América do Norte, visto 
que estaria obrigando ao uso do GSM Europeu nas Américas. 

 
b) Os grupos que advogam pelo GSM se utilizaram do expediente de usar vários funcionários 

de um única empresa e se apresentaram como representantes de operadoras estrangeiras.  
As defesas das operadoras estrangeiras se focam em tecnologias pois as mesmas operam 
em 1.9MHz. 

 
c) Omnipoint, um operador GSM 1900 líder nos Estados Unidos, estava correto ao afirmar que 

uma rede 1900 MHz é totalmente capaz de suportar o roaming com uma rede DCS 1800 
através do uso da tecnologia SIM card; eliminando, assim,  a necessidade de alocar 
espectro 1800 MHz com o propósito de fazer roaming com a Europa. 

 
d) Não serão as redes sem fio que influenciarão os interesses comerciais e de viagens para o 

Brasil.  Em verdade as redes de comunicações são o suporte para os interesses 
comerciais.  Portanto o não atendimento aos interesses dos negócios do país seria uma 
inadequação da infra-estrutura aos interesses da sociedade. 

 
e) Como apresentado na seção 3.6.2, a Alternativa 2 mostrada durante a Audiência Pública, 

criaria problemas de interferência na banda adjacente a cada transição entre os links 
up/down e entre as transições TDD e FDD nas bandas up/down. Seriam necessárias 
bandas de guarda e separação física para cada uma das transições de espectro. Ao 
contrário, a Alternativa 1 proposta é compatível com as alocações do WLL nas sub-bandas 
adjacentes e problemas de interferência seriam minimizados pelo grupamento de direções 
homólogas de transmissão nas bandas adjacentes (i.e. up-links e down-links). 

 
5. Conclusão 
 
Pelas razões citadas a QUALCOMM recomenda que a ANATEL considere a faixa 1870-
1910/1950-1990 MHz que será benéfica não somente para a indústria nacional, mas 
principalmente para a sociedade brasileira como um todo.  Adicionalmente sugerimos uma 
canalização dessa faixa que considera todos os serviços implantados bem como os futuros 
serviços PCS e IMT-2000, conforme Apêndice 1. 
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Alocando espectro 1900 MHz dará aos operadores PCS uma evolução clara para qualquer 
serviço IMT-2000 e, quando combinado com as alocações existentes de 800 MHz e a extensão 
proposta de serviços IMT-2000 para a banda 1710-1880 MHz, dará aos operadores brasileiros 
espectro IMT-2000 mais do que suficiente para atender à crescente demanda por serviços de 
voz e dados de alta taxa, em um futuro previsível. Mais importante para o consumidor, a 
alocação de banda 1900 MHz introduzirá mais competição tornando os serviços móveis mais 
acessíveis, oferecerá a melhor alternativa de roaming e permitirá que os serviços 3G  sejam 
introduzidos em média mais cedo do que os serviços IMT-2000 no espectro “core band” da UIT. 
 
Ao contrário, uma alocação de 1800 MHz iria deixar operadores PCS sem um caminho de 
evolução claro para qualquer serviço IMT-2000 e oportunidades competitivas de roaming no 
Brasil e nas Américas. Além disto, qualquer alocação de espectro nesta banda para serviços 
PCS deveria ser adiada até que se chegue a um consenso na indústria sobre se os serviços 
IMT-2000 seriam melhor estendidos nesta banda. 
 
 
 



 16 

Apêndice 1 
Plano de Canalização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

q Banda  1870-1885/1950-1965 MHz (PCS band B/B’) para novo operador PCS 

q Bandas 1885-1890/1965-1970 MHz & 1890-1895/1970-1975 (bandas PCS E/E’ & F/F’) para os 2 
incumbents 

q Banda 1895-1910/1975-1990 MHz p/ um segundo/futuro operador PCS se/quando o mercado 
permitir (ou reservar p/ IMT-2000)   

Nota: 5 MHz, banda de guarda pode ser necessária dentro da banda 1910-1930 MHz WLL  

 
O plano de canalização acima considera as seguintes decisões de alocação de espectro 
tomadas pela ANATEL: 
 

q FDD WLL nas bandas PCS 1850-1855/1930-1935 MHz (A/A’) alocada p/ incumbent, 1855-
1860/1935-1940 MHz p/ expansão.  

q Bandas 1865 -1870/1945 -1950 MHz (D/D’) alocada p/ as espelhos, 1860-1865/1940-1945 
MHz p/ expansão.  

q Banda 1915-1920 MHz p/ as espelhos, 1910 -1915 MHz expansão: somente se existir 
coexistência com FDD, caso contrário se torna banda de guarda. 

q Banda 1920-1925 MHz p/ incumbent, 1925 - 1930 MHz p/ expansão: somente se existir 
coexistência com FDD, caso contrário se torna banda de guarda.  
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