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1. Sumário executivo

Entendemos que a presente consulta pública é um primeiro passo destinado a modelar o
desenvolvimento dos serviços móveis no Brasil ao longo da próxima década. Portanto,
todas as nossas afirmações e opiniões são voltadas para o longo prazo, ao passo que
levam em conta aspectos do curto prazo, sempre que relevantes.

Dentro deste contexto, entendemos que a questão principal é decidir se o país irá aderir
às linhas predominantes de evolução dos sistemas móveis e mercados de massa ao
redor do mundo (implantando em 1,8 GHz a 2G / 2G+ e reservando 1,9 GHz para 3G), ou
se permanecerá aderente aos mercados e modelos de evolução dos sistemas móveis
adotados por cerca de 12 países (utilizando a faixa de 1,9 GHz e bloqueando a
possibilidade de evoluir para serviços 3G na “core band” do IMT 2000).

Devido aos motivos expostos e detalhados neste documento, a abordagem de longo
prazo mostra claramente que a utilização da faixa 1,8 GHz para redes 2G (e 2G+),
reservando a faixa de 1,9 GHz para redes 3G, é o caminho que:

não apenas garante os principais interesses estratégicos ao país,
- alinhando parte do mercado brasileiro a 85% do mercado mundial no horizonte do

ano 2010;
- aumentando a competição nos setores de infra-estrutura e terminais móveis e

removendo − pelo menos para o novo segmento de mercado (PCS) − a forte (e hoje
insustentável) reserva de mercado estabelecida na região da América Latina para
alguns fornecedores;

- tornando o país mais atrativo para investimentos externos (evitando privilegiar o reuso
de investimentos TDMA/CDMA);
- assegurando desta maneira sólidos investimentos em modernização,

competitividade e novas fábricas locais;
- atraindo novas operadoras em busca de regiões do mundo em que o cenário

competitiva esteja bem definido e  equilibrado;
- integrando o país à rede mundial GSM de “roaming” automático,  mesmo no curto

prazo, captando receitas de “roamers” internacionais de todos os continentes, em
todas as regiões turísticas e comerciais do Brasil;

- utilizando o espectro disponível em 1,8 GHz, um recurso natural escasso necessário
ao incremento da teledensidade e da evolução para sistemas de terceira geração;

- abrindo (e não fechando) a possibilidade de contar com um ambiente padronizado
para a 3G, o que provavelmente ocorrerá na maior parte do mundo,

mas também garante diversas e significativas vantagens ao usuário final,
- oferecendo a este, no âmbito nacional, a escolha de acesso aos mais avançados

serviços móveis disponíveis no sistema GSM, acesso este ao qual o usuário está
impedido por regulamentos e decretos;

- permitindo que o usuário tenha acesso a esses serviços avançados (e não apenas
aos serviços de voz), ao efetuar o roaming tanto a nível nacional como internacional;

- oferecendo, em curto prazo,  pela primeira vez, roaming automático irrestrito na maior
parte das Américas e em todos os demais continentes;

- permitindo que ele também adquira os terminais mais baratos que existem no mundo
todo, sem ter que renunciar à qualidade,

bem como para as operadoras,
- que utilizarão o sistema mais barato e ao mesmo tempo comprovadamente mais

avançado e robusto do mundo;
- assegurando acesso imediato ao maior acervo de experiência mundial em termos de

melhores práticas, estruturado e disponibilizado pela GSM Association;
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- liberando-as das tradicionais restrições impostas por fonte única de fornecimento;
- levando assim aos melhores “business cases”, se comparados, nas mesmas bases,

com outras tecnologias;

levando dessa forma à melhor solução custo/benefício ao longo do tempo para toda a
nação.

Toda essa abundante quantidade de vantagens que considera a implantação de GSM em
1,8 GHz, reflete tão somente o fato de que o GSM tornou-se dominante ao redor do
mundo. Isto é fruto de uma abordagem na qual foi obtido um amplo consenso (primeiro
na Europa, e agora em âmbito mundial), com vistas a erigir uma rede mundial
padronizada, para o benefício de usuários no mundo todo, modelo este que está se
tornando cada vez mais dominante.

Por outro lado, a implantação  de toda a faixa de freqüência de 1.9 GHz (PCS), para
serviços de 2G, refletiria o endosso no Brasil do modelo doméstico adotado pelos EUA,
onde a definição de um  padrão foi deixada para as forças do mercado. Hoje sabe-se
bem que este modelo, embora pudesse parecer teoricamente viável anteriormente no
maior e mais rico mercado individual existente, leva à fragmentação e por isso a pouco
êxito mundial. Na prática, isto significa que as visões de curto prazo foram claramente
superadas na arena internacional por abordagens de longo prazo, que consideram, em
primeiro lugar, as vantagens para o usuário final. Nossa opinião, portanto, é de que não
seria prudente repetir no Brasil essa experiência internacional perdedora.

A abordagem de curto prazo, que permite a reutilização dos investimentos em infra-
estrutura TDMA/CDMA já existentes, tenderá sempre a vincular o futuro ao passado,
sendo favorável às soluções TDMA/CDMA existentes e às suas próprias vias de evolução
para 2G+ e 3G. Os poucos fornecedores de TDMA/CDMA existentes teriam sua reserva
de mercado perpetuada, efetuando expansões das redes existentes e evitando enfrentar
uma concorrência mais acirrada. Na maioria dos casos, para as operadoras locais,
poderia ajudar a reter posição no país, prevenindo-se contra mais concorrência
internacional e contra soluções GSM superiores, nas suas áreas de TDMA/CDMA. Isto
poderia ser do interesse das operadoras já existentes, em especial se supusermos uma
onda de fusões de operadoras no futuro.

O uso da faixa 1,9 GHz para PCS, bloqueando o uso da “core band” do IMT2000,
também impede que o Brasil participe dos benefícios resultantes do mercado mundial de
massa de equipamentos e soluções de 3G, a ser desenvolvido nessa faixa de freqüência.
O modelo 1,9 GHz vinculará definitivamente o Brasil às dimensões de mercado/modelo
interno dos EUA (que, na perspectiva mundial de serviços móveis, estão cada vez mais
perdendo importância devido ao mercado emergente asiático), bem como aos interesses
de alguns fornecedores que exploram nichos de mercados regionais, ao longo da
próxima década. Ao usuário final brasileiro e ao país não será dada nenhuma outra
escolha que não estar vinculado ao modelo celular TDMA/CDMA já existente. Em suma,
o modelo 1,9 GHz promoveria uma baixa concorrência.
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2. Comentários às considerações da Consulta Pública 198

IItteemm  22..33  aa  CCoommiissssããoo  IInntteerraammeerriiccaannaa  ddee  TTeelleeccoommuunniiccaaççõõeess  ((CCIITTEELL))

“a Comissão Interamericana de Telecomunicações (CITEL) aprovou, em
março de 1995, a Recomendação PCC-III/REC.12 (III-95), favorável ao uso
de Sistemas de Comunicações Pessoais (PCS) na faixa de 1850 a 1990 MHz
e, como esta faixa se sobrepõe à do IMT-2000, recomendou que cada país
Membro adotasse estratégias de evolução para o IMT-2000”

Não é correto afirmar (como vários fornecedores vem fazendo) que a adoção da faixa de
freqüência de 1,8GHz não está alinhada com as recomendações da CITEL e o Brasil se
transformaria em uma ilha na região.

Em primeiro lugar, temos que ter em mente que a “core-band” do IMT-2000 foi
harmonizada mundialmente em 1992 através da WARC-92, e que em 1993, os EUA
adotaram unilateralmente, sem qualquer discussão prévia com os países da região , a
faixa de 1,9GHz para o PCS sobrepondo-se à faixa previamente harmonizada para o
IMT-2000. Então não é razoável esperar que desvios de um país a acordos internacionais
prévios devam ser incondicionalmente seguidos por outros da mesma região, mesmo
considerando-se que há a intenção de “harmonizar” as comunicações nas Américas.

Muitos países da região reservaram tanto a “core-band” do IMT-2000 quanto a faixa de
1,9 GHz para os futuros sistemas móveis, aguandando por uma solução.  A
recomendação da CITEL PCC.III-REC.12 (III-95), mencionada nesta CP-198, incentiva os
estados membros da CITEL a perseguirem estratégias que evitem a colisão entre as
faixas de freqüências anteriormente mencionadas, de forma a evoluírem ao IMT-2000
global.  Isto significa que os estados membros foram estimulados a encontrar seu próprio
caminho de evolução de seus serviços móveis ao IMT-2000, e que não havia nenhuma
estratégia de evolução ao IMT-2000 definida para a Região.  Esta situação persistiu ao
longo do tempo e mesmo hoje, cinco anos depois, não há uma rota de evolução definida
para se chegar ao IMT-2000 global e aos serviços de terceira geração  pelos EUA ou
qualquer outro estado membro da CITEL. Podemos então concluir que se o Brasil está
pensando em definir uma rota de evolução concreta ao IMT-2000, através da
implementação dos serviços de comunicação pessoal na faixa de 1,8GHz para sistemas
móveis de comunicação pessoal, deixando a faixa de 1,9 GHz o mais livre possível para
o IMT-2000 em sua “core-band”,  não há qualquer contradição; o Brasil permanecerá
alinhado às recomendações da CITEL e estará somente apresentando aos outros países
da região um caminho possível de migração à terceira geração que não é possível nos
EUA, em função de sua ocupação intensiva da faixa de 1,8 GHz para outros serviços.

O mesmo documento da CITEL (PCC.III-REC.12) também recomenda em seu item 3 que
se considere as experiências anteriormente adquiridas por aqueles que implementaram
sistemas de comunicação pessoal, bem como sua evolução ao IMT-2000.  Cabe aqui
mencionar que quando se  refere a experiências adquiridas na implementação de
sistemas móveis pessoais, deve-se ter em mente um universo global de forma a se
considerar todas as experiências obtidas ao redor do mundo.

A mesma CITEL em seu documento PCC.III/REC.11 (III-95) menciona que “nos casos
em que países  membros da CITEL que estejam planejando introduzir serviços de
comunicação pessoal nas faixas de 1850-1990 MHz, considerem as sub-faixas
apresentadas no anexo...” , mostrando claramente a posição de neutralidade assumida
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pela CITEL, respeitando a autonomia dos estados membros para resolverem este grande
problema de colisão entre o PCS 1,9GHz e a “core band” do IMT-2000, que eles não
causaram.

Desses dois documentos, concluímos claramente que na introdução de serviços
móveis pessoais, o Brasil é soberano para, tomando em conta as experiências
mundiais e seus estudos próprios,  escolher a faixa de freqüências que melhor
atenda a suas necessidades.

Continuando nosso raciocínio, podemos afirmar primeiro que as recomendações da
CITEL não são mandatórias ao Brasil ou a qualquer de seus estados membros; segundo,
há vários exemplos no passado recente mostrando que nem sempre é possível o
alinhamento de soluções, face aos diferentes interesses dos países. De fato, desde o
século XIX , vários esforços foram realizados para harmonizar as comunicações nas
Américas (http://www.citel.oas.org/what_is_citel.htm). Apesar desses esforços, o
continente permanece fragmentado em sua grande extensão. Os EUA normalmente
define soluções desenvolvidas para seu mercado doméstico, não levando em
consideração os interesses e necessidades dos outros países da região. Exemplos desta
fragmentação podem ser encontrados espalhados ao longo do tempo e em várias áreas,
como por exemplo a adoção de diferentes esquemas de sinalização na rede fixa
(sinalização R-1/R-2), diferentes protocolos ISDN (USA-ISDN / Euro-ISDN), diferentes
sistemas de transmissão (T1/E1, Sonet/SDH), diferentes redes inteligentes (AIN / INAP),
“roaming” diferenciado nas redes celulares (IS-41 / MAP), diferentes padrões analógicos
de difusão de TV terrestre (NTSC / PAL) evoluindo para diferentes padrões digitais
(ATSC/DVB), dentre muitos outros. Em relação ao alinhamento regional de freqüências
em 800MHz para serviços móveis, também aí a fragmentação está se tornando uma
realidade em função das forças de mercado levarem ao alinhamento com os negócios de
roaming automático mundial, fugindo às amarrações regionais.  A faixa de 900 MHz vem
sendo regulamentada em vários países de forma a permitir a introdução do GSM. Este é
o caso de Aruba, Barbuda, Colômbia, El Salvador, Guatemala, Paraguai e Venezuela

IItteemm  22..44  aa  ppoossssiibbii ll iiddaaddee  ddee  uussoo  ddee  22xx5555  MMHHzz  nnaa  ffaaiixxaa  ddee  11771100  aa  11778855  MMHHzz  ee  11880055  aa
11888800  MMHHzz  11,,88  GGHHzz

Para todos os fins deste documento, chamamos esta faixa de freqüência simplesmente
de 1,8 GHz.
.
Somente a utilização da faixa de freqüência de 1,8 GHz para serviços PCS irá permitir
simultaneamente um grande aumento na penetração de voz e dados, preservando ao
mesmo tempo o espectro de 1,9 GHz para os sistemas/serviços padronizados de terceira
geração do IMT2000, na sua “core band”, utilizando da melhor forma o espectro
disponível no Brasil em benefício dos usuários, ao longo de toda a década.

A faixa de freqüência de 1.8GHz não tem sido utilizada intensivamente no Brasil como
tem sido utilizada, por exemplo, nos EUA. Tratando-se de um recurso natural escasso, e
considerando-se a necessidade de grandes quantidades de espectro de freqüências para
desenvolver um mercado móvel de massa ao longo da década, o que está se tornando
cada vez mais importante para a construção da vertente móvel da Infra-Estrutura Global
de Informação; não seria sábio deixar de implantá-la.
Há diversos estudos relativos à quantidade de espectro de freqüência terrestre
necessária para desenvolver o mercado móvel de massa até 2010, conforme segue:
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UMTS Forum 580 MHz
CEPT 555 MHz
ITU-R 530 MHz
EUA 500 MHz
Japão 440 MHz

É visível que as faixas de freqüência identificadas não são suficientes para atender a tal
necessidade, em média de cerca de 530 MHz. Na Região1 da ITU-R e em diversas áreas
da Região3, está disponível o seguinte espectro:

Celular 900MHz     70 MHz agora disponível
PCN      1.8GHz   150 MHz agora disponível
IMT 2000 “Core Band” 155 MHz a ser liberada após 2001/2002

Total   375 MHz

Assim, espera-se que sejam definidos mais 160 MHz, através da WRC-2000, em março
do corrente ano. É provável que a liberação dessa nova faixa de extensão do IMT2000
ocorra por volta do final da década, levando em conta a experiência prévia que mostra
não ser muito fácil limpar espectro em âmbito mundial (a WARC-92 harmonizou a “core
band” em 1992, e só será utilizada após 2001/2002, portanto 10 anos mais tarde).

Os EUA contam com:

Celular 800MHz   70 MHz agora disponível
PCS      1,9GHz 120 MHz não totalmente liberada

Total 190 MHz

Esses 190 MHz são absolutamente insuficientes para promover o desenvolvimento dos
serviços móveis, isto sem considerar que não há uma rota de evolução nítida para o
futuro. A estrutura menos competitiva do mercado móvel nos EUA (veja os comentários
em 2.5 abaixo) reduziu a discussão sobre a necessidade de freqüências. Na última
reunião da CITEL, os EUA mostraram com clareza sua disposição em não definir
nenhuma nova faixa de freqüência, a despeito de diversos boatos. É bastante provável,
de qualquer maneira, que os EUA terão de definir uma nova faixa de freqüência (ou
faixas de freqüências) em determinado momento, para desenvolver o seu mercado
móvel, alinhados ou não com a harmonização internacional. Caso contrário, o histórico
anterior aponta para uma solução que será gerada unicamente pelos interesses dos
EUA, o que pode não coincidir com os interesses de outros países que se alinharam
anteriormente ao PCS 1,9 GHz !
Todo o cenário mostra assim que seria prudente que o Brasil não se alinhasse ao PCS
na faixa de 1,9 GHz,  adotada por alguns países da região 2 conforme ilustrado no Anexo
01.

Seria melhor alinhar-se com um conceito mundial claro e bem definido, do que com
incertezas.

O UMTS Forum realizou amplos estudos sobre a necessidade de espectro de freqüência,
e divulgou o Relatório N° 6 do UMTS Forum (disponível em http://www.umts-forum.org) ,
que estabelece um modelo para calcular a necessidade de espectro, com o apoio de
todos os seus membros, incluindo todos os grandes fornecedores de sistemas móveis no
Brasil.

O UMTS Forum fez uma previsão da necessidade de espectro para o país,
especialmente para esta consulta pública, levando em conta as informações do seu
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representante local, que considerou que o Brasil está cerca de cinco anos atrás da
Europa na implantação de serviços móveis avançados. Essa é uma previsão
conservadora, levando-se em conta que o cálculo da necessidade de espectro considera
a implantação de serviços avançados nas mais elevadas concentrações de população, e
não na média destas.

Nas suas respostas à consulta pública, o UMTS Forum deve apresentar o cálculo
detalhado, mas os resultados deste foram previamente informados aos membros
associados, conforme abaixo:

Segue abaixo a penetração estimada de serviços nas áreas mais densamente ocupadas:

Ano 2005
Serviço Taxa Comutação Penetração
Voz   16Kbit/s Comutado por Circuito 35%

Mensagens curtas (SMS)   14Kbit/s Comutado por Pacote 15%

Dados comutados   14Kbit/s Comutado por Circuito   8%

Medium Multimedia 384Kbit/s Comutado por Pacote    5%

High Multimedia     2Mbit/s Comutado por Pacote    1%

High Interactive Multimedia 128Kbit/s Comutado por Circuito 0,3%

Ano 2010
Serviço Taxa Comutação Penetração
Voz   16Kbit/s Comutado por Circuito 50%

Mensagens curtas (SMS)   14Kbit/s Comutado por Pacote 25%

Dados comutados   14Kbit/s Comutado por Circuito   8%

Medium Multimedia 384Kbit/s Comutado por Pacote   8%

High Multimedia     2Mbit/s Comutado por Pacote   5%

High Interactive Multimedia  128Kbit/s Comutado por Circuito   1%

Essa penetração de serviços leva à seguinte necessidade de espectro, de acordo com o
método de cálculo do UMTS Fórum:
Ano 2005: 215 MHz
Ano 2010: 282 MHz

Torna-se bastante claro, portanto, que se o Brasil quizer promover o desenvolvimento
dos serviços móveis, evoluindo para o uso de serviços avançados de dados no PCS, e
mesmo para o IMT2000, em torno do ano 2005, não haverá como fazê-lo se a
implantação da faixa de 1.8 GHz. Poderia ser liberada a seguinte quantidade de espectro:

Celular             800MHz 50 MHz disponível
PCS                  1.8GHz       110 MHz a ser liberada
Extens. Celular 1.9GHz 20 MHz a ser liberada
IMT2000    “Core Band”  60 MHz a ser liberada

Total 240MHz



Final.doc Página 9/ 30

Assim sendo, parece ser possível sobreviver até cerca de 2010, quando uma nova faixa
de freqüências mundialmente harmonizada poderá em operação (embora não haja
certeza disto).

Finalmente, poder-se-ia perguntar por que não liberar tanto a faixa de 1,8 GHz como a
1,9 GHz para os serviços PCS. Certamente esta seria uma solução extremamente
fragmentada, que levaria o Brasil a ter diferentes padrões e diferentes freqüências para a
mesma finalidade, apenas para tentar acomodar modelos diferentes. Achamos que o
Brasil precisa escolher, tendo como enfoque um único modelo para PCS, principalmente
porque estamos falando sobre aproximadamente 15% a 20% do mercado brasileiro de
sistemas móveis, no horizonte 2005.

Caso seja escolhida a faixa de freqüência de 1.8GHz para o desenvolvimento de um
novo mercado de PCS, deveria ser liberada uma determinada quantidade de freqüência
na faixa de 900 MHz para as novas operadoras de 1,8 GHz de PCS, de forma a
contrabalançar a concorrência com as operadoras em 800 MHz que deverão receber um
espectro adicional de 20 MHz em 1,9 GHz.

Sabe-se bem que o custo para estabelecer cobertura na faixa de 800/900 MHz é bem
menor do que na faixa de 2 GHz. O raio de uma célula em 800/900 MHz é cerca do dobro
do raio de uma célula na faixa de 2 GHz, o que leva a 4 vezes mais células nessa banda
mais alta, aumentando o custo de cobertura (isto é física, e não tem nada que ver com
padrões). Levando-se em conta que é bem mais difícil para uma operadora de 1,8 GHz,
no caso específico do Brasil, fazer acordos de roaming temporários com operadoras
existentes no contexto do desenvolvimento da cobertura, do que para uma nova
operadora de TDMA/CDMA em 1,9 GHz (capaz de fazer acordos de roaming simples
com TDMA/CDMA existentes em 800 MHz), recomendamos liberar uma determinada
quantidade de freqüências em 900 MHz para a nova operadora de 1,8 GHz, ajudando a
reduzir custos com o desenvolvimento da cobertura em regiões menos densas como
áreas rurais, rodovias etc., equalizando um pouco a competição.

O sistema GSM atua como sistema único em 900 e 1800 MHz, e permite não apenas o
roaming, mas também o serviço de handover entre ambas as freqüências. Todos os
novos aparelhos são gerados na faixa dual de 900/1800 MHz.

IItteemm  22..55  aa  ppoossssiibbii ll iiddaaddee  ddee  uussoo  ddee  22xx4400  MMHHzz  nnaa  ffaaiixxaa  ddee  ddee  11887700  aa  11991100  MMHHzz  ee  11995500
aa  11999900  MMHHzz

Para todos os fins do presente documento, chamamos esta faixa de freqüência apenas
de 1,9GHz.

Com a implantação dos serviços PCS em 1.9GHz para serviços PCS, existe a certeza de
que o Brasil não vai atingir um aumento tão expressivo na teledensidade dos serviços
móveis de voz e dados, ao longo da próxima década, devido à uma clara falta de
espectro de freqüência.

O modelo dos EUA não está propiciando um desenvolvimento significativo dos serviços
móveis, devido à política adotada no setor, que às vezes chega a inibir esse
desenvolvimento. A penetração dos sistemas móveis nos EUA é de cerca de 30%, muito
inferior a países como Portugal, que atingindo 50%, a Itália com 54% ou Finlândia com
70%. Mesmo a Grécia, com 39%, Taiwan com 46% e Hong Kong com 63% estão um
passo à frente. Um fator importante contribuindo nos EUA para esta situação é que o
método de bilhetagem “calling party pays" (“a parte chamadora paga") não foi adotado,
estimulando os usuários a desligarem os seus terminais, evitando pagar por chamadas
terminadas. Muitos deles preferem utilizar um pager barato, chamando de volta a partir
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de terminais fixos da rede fixa, que estão por toda parte e oferecem preços bastante
inferiores. Um outro aspecto é o baixo grau de digitalização (inferior a 50%), que faz com
que a concorrência se realize  em nível de preços, enquanto em outras regiões do mundo
o grau de digitalização é de quase 100%, permitindo a concorrência baseada em
facilidades e serviços avançados. O outro problema evidente é a fragmentação do
mercado em diferentes padrões e a decisão de não alinhamento mundial com a “core
band” do IMT2000. Portanto, o problema de falta de espectro de freqüência não é tão
evidente nos EUA como o é em países com grande penetração de serviços móveis e
começando a fazer uso extensivo dos serviços de dados. Ou mesmo em países cuja rede
fixa não satisfaz à demanda do mercado, estimulando a introdução mais vigorosa de
serviços móveis. É comum portanto ouvir de fornecedores que realizam a maior parte dos
seus negócios nos EUA, que eles irão introduzir serviços de terceira geração nas faixas
de freqüência já existentes (porque não podem utilizar a “core band” do IMT2000, pois
que bloqueada). Tal tipo de estratégia é tecnicamente viável para alguns assinantes,
porém impossível do ponto de vista do espectro de freqüência necessário, caso deva
suportar uma quantidade maior de assinantes.

Caso o Brasil prefira 1,9 GHz para a introdução de serviços móveis, o país contará com
50 MHz (celular) + 800 MHz (PCS) = 130 MHz, o que − comparado com as necessidades
brasileiras calculadas segundo o método do UMTS Forum, que é suportado
internacionalmente por todos os fornecedores aqui no Brasil − é considerado
absolutamente insuficiente (são necessários 215 MHz em 2005 e 282 MHz em 2010,
conforme apresentado anteriormente).

Considerando-se ainda as diversas desvantagens intrínsecas à faixa de 1,9 GHz, por
seguir rigorosamente o modelo norte-americano, como apresentado ao longo deste
documento, todo o cenário será levado a ter menores investimentos, menor competição e
menor desenvolvimento dos serviços móveis no Brasil, agindo contra os interesses dos
usuários no longo prazo.



Final.doc Página 11/ 30

3. Comentários sobre os aspectos da Consulta Pública 198

33..11  mmeerrccaaddoo  ddee  sseerrvviiççooss  mmóóvveeiiss

3.1 a Mercado Móvel Internacional

Ao escolher a faixa de 1.8GHz para serviços PCS, deixando faixa de 1,9 GHz o mais livre
possível para evoluir para o IMT2000 na sua “core band”, o Brasil decidirá, pelo menos
para o novo segmento de PCS do seu mercado móvel, se irá aderir ao caminho seguido
por 85% do mercado mundial (no horizonte de 2010), tirando proveito de suas economias
de escala a longo prazo.

Apresentamos no gráfico abaixo a previsão da evolução dos serviços móveis até 2010,
de acordo com o UMTS Fórum, dividida por continentes. A partir desses dados, fica cada
vez mais claro que a explosão no número de terminais tende a ocorrer na região asiática,
significando que a importância dos EUA como fomentador do mercado de massa tende a
cair muito ao longo do tempo. Portanto, se o Brasil vier a se alinhar com parte dos EUA e
com alguns poucos países que decidiram implantar a faixa de 1,9 GHz para o PCS, o
país estaria alinhando o desenvolvimento dos seus serviços móveis com cerca de 15%
do mercado mundial (no horizonte de 2010).
Independente das desvantagens em não estar alinhado em termos de freqüência, as
conseqüências para a política industrial (veja também o item 3.3 abaixo) podem ser
indesejáveis. O Brasil tenderia a estar atrelado a modelos específicos orientados ao
atendimento dos interesses do país líder, tendo que aceitar que o desenvolvimento dos
serviços móveis estaria atrelado aos interesses tecnológicos e econômicos de alguns
poucos participantes que dominam esse nicho de mercado internacional.

Evolução do Mercado Móvel Mundial

Fonte: UMTS Fórum

Ao alinhar-se com 85% do mercado mundial, o Brasil estaria não apenas se alinhando
ao verdadeiro mercado de massa mundial, beneficiando-se das economias de escala
mundiais (peças, componentes e serviços etc., mais baratos), mas também estaria livre
para escolher ao redor do mundo entre um número muito maior de fontes de suprimento.
O Brasil estaria também se alinhando com o maior projeto já idealizado pela ITU, o IMT
2000, baseado na implantação do seu “core band” e em padrões acordados
internacionalmente. O modelo IMT2000 do ITU objetiva fornecer ao mundo serviços
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móveis avançados e baratos no médio/longo prazos, ajudando países desenvolvidos e
subdesenvolvidos a se beneficiarem dele. O IMT2000 não é um modelo desenvolvido
exclusivamente para países ricos, mas para cada cidadão do mundo (o tipo de terceira
geração a ser implementado pelos EUA nas faixas de freqüência já existentes e em
novas ainda desconhecidas não poderia seguir tal abordagem, o que é um risco que deve
ser levado em consideração).

Ao escolher 1,8 GHz para serviços PCS, deixando 1,9 GHz o mais livre possível para
evolução ao IMT2000 na sua “core band”, o Brasil optará pela adoção do padrão GSM,
de adoção global (140 países)

Os padrões TDMA e CDMA desenvolvidos nos EUA, dentro do conceito de que a
operadora poderia escolher a tecnologia, obtiveram um êxito mundial limitado.

O padrão CDMA (-IS95), também chamado de cdmaOne, é adotado essencialmente na
Coréia e nos EUA, países que representam 80% do seu emprego no mundo. O mercado
CDMA em outros países é menos significativo.

Assinantes x10 6 Enfoque em CDMA Outros Países (>10 6)
CDMA IS-95
(cdmaOne)

40’0 EUA 14’0   (35%)
Coréia  18’0   (45%)

Japão    2’0   (5%)
Canadá 1’5   (4%)
Brasil     1’2   (3%)

3° Trimestre 1999,  fontes EMC e outras

Deve-se observar que o CDMA na Coréia, em grande parte implantado em 1,7 GHz,
apresenta algumas diferenças técnicas em relação ao CDMA padrão da Qualcomm. Tudo
isto dificulta a implementação do roaming em CDMA entre os dois maiores mercados
mundiais de CDMA.

Por sua vez, o padrão TDMA (IS 136), também chamado de DAMPS, é uma evolução
digital do padrão analógico AMPS. Função da base instalada AMPS nos EUA e na
América Latina, o AMPS tornou-se dominante nos EUA, distribuindo-se no seu restante
na América Latina. Isto também acabou conduzindo à uma forte reserva de mercado para
alguns fornecedores de TDMA, conforme demonstrado no tópico Mercados Regionais
mais abaixo. O padrão TDMA não conta com nenhum mercado significativo fora das
Américas.

Assinantes x10 6 Enfoque no TDMA Outros Países (>10 6)
TDMA IS-136
(DAMPS)

30’0 EUA 15’0   (50%)

Am.Lat. 12’5    (42%)

Brasil        4’3  (14%)
Colômbia  2’5  (8%)
Argentina  1’5  (5%)
México      1’2  (4%)
Israel         1’0  (3%)

3° Trimestre 1999,  fontes EMC e outras

Por outro lado, o GSM espalhou-se pelo mundo todo, e nenhum país em particular
apresenta uma concentração dominante desta tecnologia. Não há como fazermos
comparações em termos de volume de assinantes. Atualmente, o GSM está se
expandindo a um ritmo de 10 milhões de assinantes / mês ! Os fornecedores de GSM
encontram-se espalhados em diversas partes do mundo. Somente o GSM da China é tão
grande quanto o TDMA em nível mundial.
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Assinantes x10 6 Países GSM x10 6 Outros Países (>10 6)
GSM 205’0 China 30’0   (15%)

Itália 24’0   (12%)
Germ. 20’0   (10%)
RU 16’0   (8%)
França16’0   (8%)

Espanha 9’3
Austrália 6’0
Taiwan 6’0
EUA 5’5
Suécia 5’2
Holanda 4’8
Portugal 4’3
África do Sul 3’6
Áustria 3’5
Finlândia 3’3
Polônia 3’2
Grécia 3’0
Hong Kong 2’7
Bélgica 2’5
Noruega 2’2
Turquia 2’2
Dinamarca 2’0
Malásia 2’0
Índia 1’4
R. Checa 1’3
Hungria 1’3
Singapura 1’3
Romênia 1’2
Tailândia 1’2
Indonésia 1’1

3° Trimestre 1999,  fontes EMC e outras

Ao escolher a faixa de 1,8 GHz para serviços PCS, o Brasil estará se alinhando com 75%
do mercado mundial PCS hoje existente, colocando ao alcance do usuário brasileiro os
serviços mais avançados e produtos mais baratos nesta faixa.

Segundo dados da EMC, existem no mundo 3 (três) vezes mais assinantes “wireless”
utilizando-se da faixa de 1,8GHz, que o número de assinantes na faixa de 1,9 GHz.

Mercado PCS Mundial (números de assinantes)

Por razões de volume de mercado, as inovações, tanto em terminais quanto em infra-
estrutura, ocorrem primeiro no GSM. No GSM, primeiro na faixa de 1.8GHz.

CDM A 1900

10.967.850

G SM  1900

5.673.050

G SM  1800

99.601.110

TDM A 1900

15.939.970

75%
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25%
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3.1 b Mercado Móvel Regional e Local

O mercado móvel latino-americano transformou-se numa sólida reserva de mercado para
dois fornecedores de TDMA dominantes, que detêm em suas mãos 80% do mercado de
2G. Apenas a via de 1,8 GHz para serviços PCS é capaz de criar um ambiente mais
competitivo, beneficiando o usuário final no Brasil.
A afirmação acima fica claramente demonstrada nas tabelas abaixo, cuja fonte de dados
principal é o EMC. Ao observar as estatísticas internacionais de fornecedores por
continente, somente na África é possível ver um cenário em que apenas 2 fornecedores
detêm em suas mãos 80% do mercado. Mas mesmo aqui a situação é atenuada, pois
90% do mercado africano concentra-se na África do Sul.
Em alguns países da América do Sul há o domínio de apenas um único fornecedor. Caso
não seja incentivado um cenário mais competitivo na região, essa reserva de mercado
tende a se perpetuar.

TDMA ERICSSON NORTEL LUCENT
ARG 705
BOL 115
BRA 2.255 1.917 491
CHL 508 240
COL 420 1.360
EQU 81 183
SAL 37
MEX 260
PAN 121
PAR 64
URU 23
VEN 690
COR 115
PRU 132
NIC 26
TOTAL 5.279 3.726 738

O Brasil em particular é o centro de estratégias para CDMA. Não há, fora do Brasil,
nenhum mercado significativo para CDMA na América Latina. Portanto, há claramente
um terceiro fornecedor que tenta reter em suas mãos o restante do mercado.

CDMA ERI/QUAL LUCENT MOTOROLA
ARG 6
BOL
BRA 1.168* 72
CHL 40
COL
EQU
SAL 72
MEX 103 55
PAN
PAR
URU
VEN 291
COR
PRU 155
NIC
TOTAL 40 1.349 573
* incluindo contratos NEC



Final.doc Página 15/ 30

As expansões das redes de TDMA (e também de CDMA) existentes são em média
efetuadas com equipamentos do mesmo fornecedor que primeiro instalou a rede, porque
não há interfaces abertas que permitam à operadora escolher continuamente entre
equipamentos de diferentes fornecedores. A única forma de atenuar essa restrição é
instalar duas redes superpostas, de dois fornecedores diferentes, o que em geral tem a
desvantagem de levar a um conjunto diferente de recursos e funcionalidades, já que tais
recursos e funcionalidades não são bem padronizados. Mesmo com dois fornecedores a
competição permanece limitada.

A única maneira, portanto, de superar tal situação de baixa concorrência é definir a via de
1,8 GHz, na qual é adotado um único padrão para o benefício do usuário. Nele todos os
principais fornecedores em nível mundial concorrem, mesmo porque eles assim o fazem
no cenário internacional.

3.1.c Mercado Móvel Brasileiro

O prognóstico da Siemens de 40 milhões de assinantes móveis em 2005 pressupõe um
cenário muito mais competitivo que aquele hoje implantado, alcançado pela definição da
faixa de frequência de 1.8GHz. A manutenção do cenário atual, retratada pela definição
da faixa de 1.9GHz, certamente levará a números menores no eixo do tempo.

O estudo de mercado móvel foi efetuado considerando a distribuição das classes sociais
em todos os estados do país e projetando ano a ano qual seria a penetração do serviço
móvel por classe social. Esse estudo teve como premissas que haveria uma forte
competição, gerando queda de tarifas nos serviços básicos e oferta de serviços de valor
agregado para a retenção/ampliação da base de usuários. Com isso, a relação entre a
tarifa móvel e fixa cairia próxima aos padrões internacionais (por exemplo 4:1, hoje 13:1)
permitindo a massificação do serviço móvel no país através de sua penetração nas
classes sociais mais baixas.

Evolução dos Acessos Móveis no Brasil
(em milhões de acessos)

Fonte: Siemens
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Penetração dos Acessos Móveis no Total de População Brasileira

33..22..  ppoossssiibbii ll iiddaaddee  ddee  ““ rrooaammiinngg””   nnaacciioonnaall   ee  iinntteerrnnaacciioonnaall

3.2 a  Roaming Nacional

Ao implantar 1.8GHz para serviços PCS, o Brasil introduzirá o conceito de roaming de
serviços pela primeira vez, proporcionando ao cliente o privilégio de efetuar roaming de
serviços avançados, e não apenas de voz.

Nos momentos iniciais do sistema GSM no Brasil, quando sua cobertura nacional não
tiver sido ainda alcançada, a solução para efetuar roaming a nível nacional será através
de aparelhos GSM900/1800 // TDMA 800 (“multiband/dual-mode”), disponíveis no
mercado mundial após o segundo semestre do corrente ano.

O sistema GSM que tem seu roaming baseado no envio de sinalização ao longo da rede
fixa, utilizando o MAP (Mobile Application Part) da Sinalização por Canal Comum N° 7, foi
adaptado em muitos países para interfacear com protocolo IS-41, permitindo o roaming
de voz e de alguns serviços básicos. Posteriormente, a GSM Association e a
UWCC(TDMA-IS136) concordaram em definir especificações para o roaming MAP/IS-41
(veja http://www.gsmworld.com), de maneira a permitir que seus usuários efetuassem
roaming entre as redes GSM e TDMA em bases bem padronizadas. Espera-se portanto
que diversos fabricantes de aparelhos telefônicos venham a vender aparelhos GSM
900/1800 // TDMA 800/1900, de forma a permitir que assinantes TDMA dos EUA efetuem
o roaming básico para redes GSM no mundo todo. Esse aparelho, produzido em larga
escala, concederá ao Brasil a possibilidade de permitir roaming de redes GSM para redes
TDMA, assegurando assim uma cobertura nacional barata, enquanto o GSM não estiver
disponível no país todo.
A Siemens disponibilizará esse tipo de aparelho em modo dual e multibanda a preços
acessíveis e compatíveis com os business plans das operadoras, para assegurar o
roaming nacional a assinantes GSM que requeiram tal recurso.

3.2 b Roaming Internacional

Ao implantar 1,8 GHz para serviços PCS, o Brasil se integrará a curto prazo e pela
primeira vez ao mundo real de roaming automático, assegurando que usuários brasileiros
efetuem roaming de voz e de serviços avançados para a América do Norte, América
Latina, Europa, África e Ásia Pacífico. O Brasil ainda captará receitas de roamers GSM
internacionais de todos os continentes, oferecendo a turistas e executivos um pleno
serviço GSM em todas as regiões turísticas e comerciais do País.
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O roaming com o GSM é bastante simples, e o assinante utiliza o seu próprio terminal (ou
o cartão SIM), onde quer que esteja, sem quaisquer procedimentos complicados que
outros padrões o obrigam a efetuar para superar limitações técnicas intrínsecas.

Já foram celebrados mais de 20,000 Acordos Internacionais de Roaming no mundo GSM,
e as maiores operadoras GSM na Europa possuem em média mais de cem contratos de
roaming. Cada assinante GSM gera, em média, mais de 4 minutos em roaming
internacional por mês, perfazendo um bilhão de minutos em escala mundial. Enquanto
isso, vemos pouco progresso na América Latina a este respeito, e contratos de roaming
têm de ser celebrados em bases individuais difíceis, devido à ausência de padronização
nas tecnologias TDMA/CDMA.

As receitas advindas de roaming internacional no Brasil são insignificantes, enquanto as
operadoras de GSM na América do Sul contam com 4% a 5%, e as operadoras na
América do Norte com 10%, cifras estas que estão continuamente crescendo. A Telesp
Celular, segundo o seu último balanço, gerou menos de 0,5% com receitas de roaming
internacional, entre outros resultado da demora do processo de fechamento de acordos
internacionais.

Há diversos obstáculos ao roaming internacional no mundo TDMA/CDMA, decorrentes do
fato de que o roaming IS-41 foi desenvolvido originalmente tendo por objetivo
exclusivamente o roaming entre os EUA e o Canadá. O esquema de numeração de 10
dígitos nos sistemas TDMA/CDMA restringe seriamente a possibilidade de roaming
internacional, enquanto que para o GSM foi adotado um esquema de numeração
internacional desde o início. As operadoras de TDMA/CDMA precisam tentar compartilhar
blocos de numeração, o que nem sempre é possível, levando a números de usuários
coincidentes em diferentes países. E não há indícios claros na CITEL nem no
MERCOSUL de que esse problema de roaming em TDMA/CDMA venha a ser resolvido
em caráter definitivo nas Américas.
Porém, o problema de roaming em TDMA/CDMA não é apenas de numeração. Há
diversos requisitos a serem solucionados, que variam do esquema de numeração ao
conceito de controle de terminais roubados no mundo e certificação de terminais com
livre circulação. Muitos desses tópicos nunca foram abordados com clareza no mundo
TDMA/CDMA. Bilhetagem é um outro ponto bastante importante a ser padronizado, e que
no mundo TDMA/CDMA vem sendo tratado em bases proprietárias. O CIBER um
protocolo de bilhetagem, proprietário, desenvolvido para permitir o “clearing” (“acerto de
contas”) no mundo IS-41, está nas mãos de duas empresas. Para o GSM, foi definido o
protocolo TAP aberto e padronizado, permitindo que a bilhetagem seja efetuada
diariamente e em escala internacional.

As operadoras no mundo GSM fazem acordos de roaming com bastante rapidez, e
diversos acordos podem se efetuados em paralelo ao longo de um período que varia em
média de 3 a 4 meses, devido a procedimentos padronizados estabelecidos. Isto
significaria que o Brasil seria integrado ao roaming automático internacional, pela primeira
vez, apenas alguns meses após a introdução das primeiras redes, enquanto que as redes
atuais não conseguiram ao longo da última década nem mesmo dispor de um roaming
claro e simples na região das Américas.

O roaming internacional permitirá que o Brasil capte pela primeira vez receitas de
“roamers” internacionais. Todo ano, há pelo menos 1 milhão de visitantes vindos da
Europa, que impedidos de utilizar os seus terminais GSM contribuem para o país
desperdiçar o ingresso de divisas. E para os brasileiros o roaming não seria apenas
permitido para a maior parte do mundo, mas também para mais de 4,000 cidades norte-
americanas e canadenses. Finalmente, há que se considerar que todos os novos
recursos avançados, como o HSCSD (transmissão de dados a 57 Kbit/s por circuito
comutado) e o GPRS (transmissão de dados a 115 Kbit/s por pacote), fazem parte do
conceito de roaming de GSM.
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Gostaríamos de desmitificar a afirmação de que “como o maior volume de turistas que
vêm ao Brasil é proveniente da América do Sul, então o importante é garantir o roaming
internacional com esses países”. Na realidade os “roamers” internacionais são os
viajantes a negócios (que geram receita), e aí, os principais são os norte-americanos,
italianos e franceses. Dessa forma, julgamos que o GSM será capaz de capturar um
receita expressiva com roaming internacional, como acontece com a Omnipoint nos EUA,
em que essa receita representa 10% do total.

Apesar da América do Sul representar o maior volume de turistas, o motivo da viagem é
por atrativos turísticos e os países emissores que lideram essa lista são Paraguai,
Argentina, Portugal, Uruguai e Inglaterra.

Por outro lado, dos EUA e de parte da Europa são oriundos os turistas que vêm à
negócios para o Brasil, e caracterizam-se por possuir maior renda média anual, maiores
gastos per capita e ter um tempo médio de permanência da ordem de 21 dias, segundo
os dados do Anuário Estatístico 1999 da Embratur. Quando se considera o segmento de
viagens de negócios verifica-se que os turistas mais freqüentes são Estados Unidos,
Itália e França.

Fonte: Anuário Estatístico – Embratur 1999

Acreditamos que esse é um ponto relevante na discussão do roaming internacional, uma
vez que os grandes usuários potenciais dos serviços são as pessoas em viagens de
negócios que não só precisam ser localizados, mas que por terem a conta paga pela sua
empresa, constituem geradores certos de receita. Sem dúvidas, como mencionado
acima, o potencial de receitas com o roaming internacional em 1,8GHz é grande e poderá
ser importante para a operadora, quando se iniciar a queda de tarifas para os serviços de
voz móveis. Para o Brasil é uma fonte não desprezível de divisas.

Para maiores detalhes sobre a análise de turismo no Brasil veja o anexo 3.

Nacionalidade dos Turistas que vem ao Brasil a negócios

Estados
Unidos

Itália

França
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3.3 a Economias de Escala

No mercado PCS mundial, as economias de escala acontecem no GSM, e pricipalmente
no GSM 1,8GHZ. E isso acontece porque o GSM é um padrão verdadeiramente global.
Maiores detalhes veja item 3.1..

Além da enorme participação do GSM em mercados móveis (65%) e do GSM 1,8GHz em
mercados PCS (75%), as interfaces abertas do GSM aumentam o nível de competição
por permitir a presença de vários fornecedores numa mesma rede.

Até mesmo listando os fabricantes de infra-estrutura GSM 1,8GHz verificamos que ele é
padrão global, quando comparado ao TDMA e CDMA. A tabela abaixo mostra os
fabricantes de infra-estrutura PCS existentes:

GSM  1,8GHz
100 milhões de assinantes

Alcatel
Ericsson

Datang
Huawei

Italtel
Lucent

Motorola
Nokia
Nortel

Siemens
Zhongxin

TDMA 1,9GHZ
16 milhões de assinantes

Ericsson
Lucent
Nortel
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Fonte; EMC, Nov 1999.
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CDMA 1,9GHz
11 milhões de assinantes

Ericsson
Lucent

Motorola
Nec

Como já foi mencionado anteriormente (item 3.1. b), o mercado celular brasileiro e
regional é dominado por poucos fornecedores de tecnologias proprietárias, e assim
continuará sendo se, se optar pela faixa de 1,9GHZ.

Ao escolher 1,8 GHz para serviços PCS, mantendo 1,9 GHz o mais livre possível para
possibilitar o desenvolvimento do IMT2000 global harmonizado em sua “core band”, a
indústria local e o país serão beneficiados pela importação de peças, componentes e
partes mais baratos, que terão de ser importados a longo prazo.

Ao alinhar-se com a maior parte do mundo em termos de implantação do padrão GSM
em 900/1800 MHz, e futuramente com o IMT2000 operando em sua “core band”, o Brasil
está alinhando o seu PCS e a sua indústria de terceira geração com 85% do mundo,
beneficiando-se das economias de escala mundiais. Deve-se também observar que
atualmente espera-se que a primeira onda real de equipamentos terminais baratos para o
mercado de massa de sistemas de terceira geração será o “multiband – multimode
UMTS2GHz core-band // GSM 900 MHz/1800 MHz”, a que o Brasil teria também,
beneficiando-se igualmente dele.

Caso 1,9 GHz prevaleça para serviços PCS, o Brasil estará escolhendo permanecer
100% atrelado a um modelo que não tem um futuro claro nem certezas sobre as
economias de escala.
Conforme comentamos abaixo no item Padronização, está bastante claro que no mundo
a principal onda de evolução é rota que vai do GSM para a o UMTS/W-CDMA, que
representa quase 65% do mercado digital de sistemas móveis. A outra via importante é o
PDC para W-CDMA, que representa cerca de 14% do mercado digital mundial. Portanto,
apenas para começar, cerca de 80% do mercado mundial seguem a rota para o W-
CDMA na “core band” do IMT-2000. A Coréia, com 45% do mercado mundial de CDMA,
representando cerca de 9% do mercado digital mundial, também está evoluindo para a
“core band” do IMT2000. Embora a via natural de evolução pudesse parecer ser o
CDMA2000, existe informação de que a Coréia tende a adotar o W-CDMA, devido aos
royalties que teria de pagar à Qualcomm pelas patentes do CDMA2000. Este não seria o
caso com o W-CDMA, um padrão aberto como o GSM. Caso isto venha a ocorrer na
Coréia, cerca de 90% do mundo de sistemas móveis migrará para a “core band” central
do IMT2000, com um único padrão mundial. Caso seja implantada a faixa de 1,9 GHz no
Brasil, bloqueando a “core band” do IMT2000, nós nos alinharíamos com um mercado
mundial de terceira geração com entre 10% e 20%, dependendo do caso da Coréia, mas
sendo em ambos os casos certamente atrelados a nichos do mercado mundial,
permanecendo como hoje estamos com o sistema TDMA/CDMA, favorecendo à
perpetuação da reserva de mercado para alguns fornecedores que o exploram.

Não há evidências de que as economias de escala nas regiões da América
Latina/Mercosul poderiam impulsionar uma política industrial integrada e significativa.
Portanto, a importância em dispor de freqüências alinhadas na América Latina/Mercosul,
visando a alavancar as economias de escala para o benefício recíproco dos países que
fazem parte destas regiões, parece ser pequena.

É verdade que, a despeito das dimensões do seu mercado, não foi desenvolvido nenhum
mercado de exportação relevante através do Brasil ao longo desta última década de
introdução de sistemas celulares. Em 1999, o mercado latino-americano de infra-
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estrutura de sistemas de telecomunicações móveis total foi de cerca de U$ 6 bilhões, e o
Brasil representou um terço deste, com cerca de U$ 2 bilhões. O mercado de terminais
celulares para a mesma região foi de U$ 3,5 bilhões, e o Brasil contribuiu com US$ 1,8
bilhão, portanto quase metade. Em comparação com essas cifras, a quantidade total de
exportações brasileiras para a região e para o mundo, de cerca de U$ 50 milhões em
equipamentos de infra-estrutura móvel e U$ 150 milhões em terminais celulares, parece
um tanto insignificante, segundo dados da SECEX.

Assim sendo, é bastante difícil falar sobre as vantagens e desvantagens em ter na região
as mesmas tecnologias ou as mesmas freqüências para possibilitar a integração em
termos de interesses econômicos recíprocos. É claro que o principal interesse em ter
economias de escala é impelido por fornecedores de TDMA/CDMA de fora do Brasil, que
fornecem peças, componentes e partes montados para toda a região, que em 1999
representou 20% de todo o mercado mundial de infra-estrutura móvel (excepcionalmente,
devido ao Brasil e ao México).

3.3 b Aspectos Industriais

Diante do crescimento explosivo dos serviços móveis, que vêm contribuindo para o
aumento da eficiência da economia do país, os aspectos industriais precisam ser
considerados com bastante cuidado, estimulando novos investimentos na modernização
e competitividade da planta local ao longo do tempo. Entendemos que a presente
consulta pública está tratando também deste assunto.

O mercado móvel está explodindo e transformando-se no segmento de maior
crescimento nas telecomunicações. Espera-se que entre os anos 2007 e 2010 a
quantidade de terminais móveis ultrapasse o número de linhas fixas, de acordo com
diversas previsões. Portanto, estamos vivendo um momento de grande mudança a nível
mundial, ou até mesmo um momento de ruptura, caso admitamos que a tendência na
substituição de linhas fixas por móveis − vemos isto em alguns países − possa
transformar-se em realidade mundial. É necessário portanto repensar a política industrial,
incentivando a indústria a investir em modernização e competitividade durante toda a
década. Neste momento bastante significativo no desenvolvimento das comunicações
móveis no mundo todo, é importante evitar manter o país atrelado a paradigmas
existentes, caindo na armadilha das visões de curto prazo. Isto para o Brasil significa
decidir em que direção o país gostaria de seguir, estabelecendo para tanto uma estrutura
industrial capaz de atrair novos investimentos externos. A adoção de 1,8 GHz para
serviços PCS, alinhada com a maior parte do mercado móvel mundial, oferece tal
oportunidade ao Brasil, devido à sua competitividade intrínseca.

Ao escolher 1,8 GHz para serviços PCS, o país estará decidindo fazer investimentos em
alta produtividade, mesmo no médio prazo. O país receberá maiores investimentos para
a fabricação local de produtos de ponta, evitando o risco de ter uma planta TDMA/CDMA
industrial menos competitiva, restrita a suprir a demanda de mercados menos
competitivos.

Sabe-se bem que é necessário ter no Brasil uma fabricação local para competir. Portanto,
a escolha de 1,8 GHz assegura investimentos advindos de pelo menos 3 novos
fornecedores, que estavam alijados de participar do mercado brasileiro de infra-estrutura,
devido à reserva para as tecnologias TDMA/CDMA.. Tais investimentos estão ligados a
um ambiente altamente competitivo, no qual os fornecedores estão sempre competindo
para permanecer no desenvolvimento da rede e atividades de cada operadora. Isto se
deve às interfaces abertas do GSM, que permitem que as operadoras construam uma
rede com elementos básicos GSM de diversos fornecedores. Os fornecedores devem
portanto permanecer sempre inovadores e competitivos, para poderem sobreviver. Isto
também será aplicado a sistemas de terceira geração.
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A Siemens contando com cerca de 9.000 colaboradores em diversas unidades fabris,
seguindo sua filosofia de atuação, tem planos de incrementar seu parque industrial
brasileiro de forma a transformar o Brasil em Centro de Competência Mundial para
equipamentos GSM 1800, como já o faz com diversos outros produtos, nas áreas de
geração de energia hidrelétrica, telecomunicações, iluminação, etc; exportando para todo
o mundo.

A indústria TDMA/CDMA existente está ligada a um ambiente menos competitivo. No
mundo CDMA/TDMA, não há interfaces abertas na rede; portanto, em média, toda a
atividade de expansão de uma rede provavelmente permanecerá nas mãos do
fornecedor que instalou inicialmente essa rede. Isto certamente reduz a competitividade,
modernização e inovação.

Ao se optar por 1,8GHz não se estará prejudicando a indústria celular instalada no Brasil,
apenas estaremos desenvolvendo uma nova indústria mais próxima ao elevado nível de
de qualidade e tecnologia de padrões majoritários existentes no mundo.

O Brasil iniciou a operação do serviço móvel celular em 1990, e a partir daí teve um
crescimento explosivo no crescimento do número de usuários celulares, da infra-estrutura
associada e a criação de uma nova indústria. Essa nova indústria celular brasileira
(equipamentos, serviços e handsets) que representou algo em torno de US$ 2bilhões/ano
nos últimos anos, propiciou esse enorme crescimento da planta instalada.  O grande
volume de resultados obtidos pelas indústrias que se instalaram no país vem permitindo
que se amortize a maior parte dos investimentos realizados, num ritmo maior que o
previsto.   O mercado brasileiro foi e será suficientemente grande para continuar gerando
resultados positivos para essa indústria estabelecida no Brasil, mesmo que na parte de
infra-estrutura não tenha gerado um volume expressivo de exportações.

Dessa forma, a definição do PCS na faixa de freqüência em 1,8 GHz não trará nenhum
prejuízo a essa indústria celular já consolidada no país, que continuará a receber
elevadas encomendas para a ampliação da planta celular existente ao longo do tempo.

A definição do PCS na faixa de freqüência em 1,8 GHz trará novos investimentos para o
país, já que criará uma nova indústria, inclusive capacitando os nossos técnicos a
projetarem, operarem e implementarem o sistema móvel mais avançado e moderno do
mundo.

Ao escolher 1,8 GHz para serviços PCS, a concorrência entre fornecedores tende a
aumentar drasticamente no Brasil, atraindo novos investimentos industriais para o
benefício da operadora e do usuário final.

Além do efeito das interfaces abertas no sistema GSM, que promovem uma grande
concorrência, pode-se também esperar que os fornecedores de TDMA/CDMA existentes,
com fabricação local, também invistam para produzir GSM, já que sua planta instalada
oferece todas as condições para tal, e já o fazem no âmbito internacional, sendo portanto
detentores do “know-how” necessário. Não se espera que fornecedores existentes
deixem a concorrência livre em 1,8 GHz para novos participantes.  Dessa forma,
somados aos novos fornecedores que instalariam parque fabril no país, haveria uma
tendência de aumento na quantidade total de fornecedores, o que é bastante saudável
num ambiente competitivo, da mesma maneira como vem ocorrendo em uma série de
segmentos da economia brasileira.
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O conceito mundial 2G vencedor corresponde à implantação de um padrão único para o
benefício do usuário final, que possui interesses claros de poder conectar-se à outras
redes fora de sua área. Apenas a faixa de 1,8 GHz para PCS com GSM permite oferecer
ao Brasil a possibilidade de introduzir esse conceito, evitando a forte fragmentação de
padrões no novo mercado que surge.

Uma das premissas básicas que levaram o GSM à supremacia mundial foi a
padronização visando o benefício do usuário final, bem como propiciando forte
concorrência entre fornecedores e operadores. A padronização nesse modelo é efetuada
para permitir que o usuário vá onde quer que deseje, conectando-se com a rede de sua
preferência, sem precisar alterar sua identidade ou terminal. Este conceito bastante
simples tende a vencer conceitos opostos, simplesmente por estar fortemente orientado
aos interesses do usuário final.

Observando a história recente, a idéia implementada nos EUA de ter um padrão único
analógico (AMPS)  levou esse país, na década de 80, a uma posição mundial vitoriosa,
mostrando assim as vantagens da padronização. Nessa época, a Europa estava
fragmentada em diversos padrões analógicos diferentes e incompatíveis entre si, levando
à chamada "torre de babel". Ao atravessar a fronteira, o assinante europeu perdia a
conexão, exatamente no momento em que esta era mais importante para ele. Na década
de 90, os EUA abandonaram o modelo de padronização, permitindo que as operadoras
definissem a tecnologia digital de sua escolha. Conforme mostram os números de
mercado no item 3.1, este modelo teve pouco êxito mundial. Mesmo alavancado a partir
do mais rico mercado do mundo, suas deficiências intrínsecas tipo "torre de babel"
acabaram prevalecendo. Enquanto isto o GSM, concebido inicialmente como um padrão
digital único para a Europa, estendeu-se ao mundo todo, sendo hoje o sistema móvel
digital mais empregado, implantado em mais de 140 nações ricas e pobres (lembrando
que a China possui a maior rede GSM, com mais de 30 milhões de assinantes).

A faixa de 1,9 GHz adotada na América do Norte para PCS incorpora o modelo mundial
perdedor, no qual as operadoras têm a possibilidade de fazer suas próprias escolhas de
tecnologia. Aqui, podem ser implantados o CDMA, TDMA e o GSM. No Brasil, isto
tenderia a fragmentar o novo segmento do mercado de PCS, cuja previsão é alcançar
uma participação de 15% a 20% no ano 2005. Fragmentar o novo segmento de mercado
de PCS em três diferentes padrões iria certamente perpetuar o modelo de fragmentação
escolhido para a faixa de 800 MHz, ao longo desta década.

A faixa de 1,8 GHz reflete o modelo padronizado, em que apenas o GSM é implantado
(porém suportado por todos os grandes fornecedores de infra-estrutura, como a Alcatel,
Ericsson, Lucent, Motorola, Nokia, Nortel e Siemens, dentre outros), assegurando ao
cliente brasileiro, ao longo do tempo, a escolha para se tornar um usuário do sistema
móvel mais avançado e competitivo do mundo.

Caso prevaleça o modelo 1,9G Hz, isto significa que não é dada nenhuma escolha ao
usuário final brasileiro para que tenha acesso aos benefícios da tecnologia mais bem
sucedida mundialmente, o GSM.

Deixar a escolha do padrão para as operadoras certamente não é um modelo orientado
ao usuário. A ele não está sendo dada possibilidade de opinar. Tendem a prevalecer
interesses outros ligados a leis, regulamentos e particularidades do cenário, e
principalmente a busca do retorno máximo sobre o investimento, dentro do menor tempo
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possível. E esta situação claramente não assegura a satisfação do usuário, que possui
interesses além da rede à qual pertence.
A fragmentação do mercado nacional nos EUA, devido às diferentes escolhas de
tecnologia pelas operadoras, levaram à baixa satisfação dos clientes, mesmo
considerando tratar-se do mais rico mercado mundial individual, que em tese poderia
sustentar as desvantagens dessa fragmentação. Nos EUA têm sido divulgadas diversas
matérias (Anexo 2), mostrando a insatisfação dos usuários com o modelo adotado, ao
mesmo tempo que constatam que na maior parte do continente europeu a situação é
totalmente diferente e muito mais avançada. Isto não significa que o cliente nos EUA não
está satisfeito com o sistema GSM lá também implantado. Pelo contrário, o GSM é
reconhecido como sendo o sistema mais avançado entre todos (Anexo 02). O fato é que,
devido à enorme base de AMPS nos EUA em 800 MHz, a maioria dos terminais digitais
tornou-se TDMA/CDMA.

O modelo 1,8 GHz representa para o Brasil a última possibilidade de ter o GSM no país
todo, acessível a cada cidadão brasileiro. Na faixa de 1,9 GHz há uma forte tendência em
favorecer os interesses de curto prazo de operadoras existentes, ou poderia até mesmo
acontecer de que novos investidores, operando exclusivamente TDMA/CDMA, pudessem
obter licenças.
Gostaríamos de acrescer aqui o comentário de que os sistemas TDMA e CDMA não
vieram para o Brasil através das forças de mercado, e sim por força da regulamentação.

Apenas a implantação da faixa de freqüência de 1,8 GHz para PCS, deixando a faixa de
1,9 GHz desbloqueada para a implantação da “core band” do IMT2000, mantém a porta
aberta ao Brasil para a possibilidade da implantação de um padrão mundial de terceira
geração (3G) único e dominante.

Conforme informado anteriormente, no item aspectos industriais, há uma nítida tendência
em ter um único Padrão mundial dominante na “core band” do IMT2000, caso a Coréia
alinhe sua rota de evolução com o W-CDMA, ao invés de optar pelo cdma2000. O
alinhamento da Coréia com o sistema W-CDMA significaria que outras redes CDMA 2G
menos relevantes tenderiam a se alinhar com a Coréia, evoluindo também para o W-
CDMA na “core band” do IMT2000, evitando transformarem-se em exceções. Certamente
as poucas redes TDMA 2G fora das Américas também tenderiam a migrar para o W-
CDMA, porque elas certamente não aceitariam ser uma raridade mundial na “core band”
do IMT2000. Enfim, é possível afirmar que a via de 1,8 GHz mantém a porta aberta ao
Brasil, caso um único padrão torne-se dominante na “core band” do IMT2000, como tudo
vem indicando. Por sua vez, a via de 1,9 GHz não mostra indícios de alinhamento entre
as linhas de evolução de TDMA/CDMA nas já insuficientes faixas de freqüência de PCS e
celular, e em outras faixas de freqüência ainda desconhecidas.
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3.5.a disponibilidade de infra-estrutura

Em uma primeira análise, nos dois cenários 1,8 GHz e 1,9 GHz figuram os mesmos
fornecedores e sub-fornecedores, disponibilizando números equivalentes de modelos de
equipamentos de infra-estrutura.  Seria equivocado analisar a soma de todos os modelos
de equipamentos em1,8 GHz contra a soma de todos os equipamentos em 1,9 GHz
independentemente do padrão, como fazem alguns fornecedores, uma vez que o que
deve ser analisado, são os modelos de mercado com relação a disponibilidade de infra-
estrutura para os dois cenários.

Analisando-se o primeiro cenário de 1,9 GHz, percebe-se a possibilidade de um mercado
fragmentado tecnologicamente. A competição inicial entre os provedores de infra-
estrutura dar-se-á através da guerra por padrões, promovendo uma dependência
tecnológica e a formação de duopólios ou oligopólios muito rentáveis aos fornecedores..
Caso a operadora opte pelo padrão TDMA IS-136, a mesma ficará dependente de
apenas 2 grandes fornecedores instalados no país, caso ela opte pelo CDMA IS-95 ela
ficará dependente de outros grandes fornecedores de sistema móveis.

Em contrapartida, no cenário de1,8 GHz com a harmonização tecnológica, a competição
entre os fornecedores será baseada na diferenciação em serviços e preços, melhorando
dessa forma a qualidade e reduzindo os custos das operadoras, conforme observado na
tabela 3.5.1 a seguir. Os sistemas operando nessa faixa de freqüência possuem além de
uma maior economia de escala mundial, uma maior disponibilidade de infra-estrutura
quando comparados com os demais sistemas operando em 1,9 GHz. As centrais de
comutação operando em 1,8GHz possuem sinalizações e interoperabilidade
desenvolvidas não apenas para o padrão IS-41, mas também para o MAP, sendo
facilmente interconectadas a qualquer tipo de rede fixa ou móvel existente no país.
Apesar de algumas centrais, baseadas em GSM 1900, terem tais sinalizações, as demais
tecnologias em 1,9 GHz ficam limitadas a problemas como numeração, controle de
fraude, necessidade de desenvolvimentos adicionais para roaming internacional, clearing
houses e transporte de facilidades entre redes, refletindo-se também em maiores custos
para as operadoras.

Com a padronização promovida no cenário1,8 GHz, a independência obtida pelas
operadoras em relação aos fornecedores, já que o GSM é um padrão aberto
multivendedor, refletirá em uma maior disponibilidade de infra-estrutura aos novos
investidores, que poderão compor suas redes com o uso de equipamentos de distintos
fabricantes. Com uma maior escala nesta faixa, desenvolve-se ainda uma maior indústria
provedora de acessórios para tais finalidades, como fornecedores de antenas,
equipamentos de teste de RF, conectores, filtros de RF, cabos, sistemas de predição de
cobertura e provedores de serviços.

Segundo análises da Pyramid Research, os custos médio com Infra estrutura PCS tende
a ser maior com as tecnologias existentes em 1,9 GHz comparando-se com 1,8 GHz:

Tabela 3.5.1:  Preços médios de infra estrutura de implantação por terminal no mundo
(US$)

Sistema PCS 1996 1997 1998
CDMA 506 440 374
TDMA 378 350 322
GSM 374 335 318
Fonte:  Pyramid research. 3T/99
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Não apenas a atual infra-estrutura de voz deve ser avaliada, mas também suas
evoluções para o mercado de transmissão de dados. Adotando-se o 1,8 GHz o Brasil irá
se alinhar a mais de 30 operadoras ao redor do mundo que estão implementando o
HSCSD (High Speed Circuited Switched Data) desde setembro de 1999. Essas
operadoras poderão prover transmissão de dados até 57,6 kbit/s. Dentre elas estão:
Sonera (Finlândia), M1 (Singapura), Hong Kong Telecom (Hong Kong), New World (Hong
Kong), Telenor (Noruega), Europolitan (Suécia), Orange (Reino Unido), E-Plus
(Alemanha), Tele Danmark (Dinamarca), One (Áustria), Telia (Suécia), EuroTel
(República Tcheca), Sonofon (Dinamarca), e Pannon (Hungria)

Além do HSCSD, as operadoras em 1,8 GHz poderão prover também o GPRS, que
estará comercialmente disponível durante o ano 2000 e irá suportar sistemas ““wireless””
de transmissão dados em pacotes para aumentar os serviços disponíveis no GSM. Ele
permitirá uma conectividade contínua rentável (permitindo o conceito de “always on line”)
a taxas de até 115 kbps e está projetado para ser conectado a um sistema já existente
com menores custos de interrupção de serviços. Atualmente 43 contratos já foram
anunciados, com mais de 50 sistemas de testes ao redor do mundo. GPRS é o primeiro
passo na direção dos serviços multimídias de 3ª geração. Alguns exemplos de
operadoras 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 Tcheca), Libertel (Holanda),
KPN (Holanda), PacBell (EUA); TransAsia (Taiwan), Turkcell (Turquia), Vodafone (Reino
Unido), Panafon (Grécia), FarEasTone (Taiwan), Tele.Ring (Áustria), Mannesmann
(Alemanha), RadioMobile (República Tcheca), 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.

3.5.b disponibilidade de terminais

A disponibilidade de terminais depende essencialmente de economia de escala. Não
apenas o número de fabricantes, mas acima de tudo o preços dos variados modelos são
fundamentais para uma adequada análise.

Assim como na análise de disponibilidade de infra-estrutura, quando é analisada a
disponibilidade de terminais para os dois cenários: 1,8 GHz  e 1,9 GHz faz-se necessária
uma comparação dos modelos de mercados. O mercado de terminais pode ser
classificado como um negócio “business to customer”, diferentemente do mercado de
infra-estrutura, “business to business”, onde as margens de lucro unitárias são muito
maiores. Neste mercado a disponibilidade de modelos, os preços e as facilidades
disponíveis estão intimamente correlacionadas com a economia de escala.

Neste tipo de mercado a disponibilidade de equipamentos deve ser avaliada, não em
função do número de fornecedores que atuam em determinados nichos tecnológicos,
mas sim em função da disponibilidade de variações de terminais que vão atender
diferentes segmentos. Para o segmento popular, os terminais devem ser mais baratos,
podendo conter facilidades básicas; para o segmento profissional, os terminais devem
permitir um alta confiabilidade e tempo de conversação; já para o segmento “High End”
tecnológico os terminais devem ter um melhor “design” e maior número de facilidades.
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No cenário de 1,9 GHz, o potencial interesse dos fornecedores em manter o atual cenário
de dependência tecnológica das operadoras, favorecerá a fragmentação por padrões das
licenças PCS no país. Dependendo do padrão definido, os usuários finais terão uma
limitada opção de modelos de terminais, homologados pelas operadoras. Os fabricantes
de terminais terão uma certa “reserva” de mercado, porém com uma restrição de número
de operadoras, tendo um menor ganho de escala resultando em um maior preço final ao
consumidor conforme observado na tabela 3.5.2 a seguir.

Tabela 3.5.2:  Preços médios de terminais móveis no mundo (US$)
Preço médio do terminal 1996 1997 1998
CDMA 440 400 340
TDMA 385 350 315
GSM 330 300 270
Fonte:  Pyramid research. 3T/99

Em contrapartida no cenário de 1,8 GHz, caracterizado como modelo de padrão único,
que já possui economia de escala global, conforme ilustrado no gráfico 3.5.1 a seguir,
permite-se uma real competição entre todos os principais fabricantes já instalados no
país, uma vez que todos fornecem terminais GSM ao redor do mundo. Mais uma vez a
diferenciação não se daria por tecnologias, mas sim por níveis de preços, facilidades aos
usuários finais, desenvolvimento de canais de distribuição, entre outros.

Gráfico 3.5.1 :  Percentuais de venda de terminais por tecnologia em 1998 e 2005

Fonte:  Dataquest, Strategy Team

Conforme mencionado no item 3.3 sobre economia de escala, os avanços tecnológicos
em termos de terminais e facilidades, acontecem primeiro no cenário de 1,8 GHz.
Terminais que suportam o protocolo WAP, notebooks com interface GSM incorporada,
identidade do usuário independente do terminal (SIM Card), são apenas alguns exemplos
de avanços, ainda não disponíveis em outros padrões do cenário 1,9GHz.

33..66  ll iimmppeezzaa  ddaass  ffaaiixxaass  ddee  ff rreeqqüüêênncciiaa

Para qualquer que seja a faixa de freqüência escolhida para a introdução do PCS no
Brasil será necessário a limpeza de espectro.

Observando-se as considerações 2.4 e 2.5 da Consulta Pública n.º 198, para a limpeza
das faixas de freqüência de 1,8GHz ou 1,9GHz, foram analisadas a realocação de
equipamentos de rádio ponto-a-ponto e ponto-multi-ponto destinados ao STFC (Sistema
de Telecomunicações Fixo Comutado), equipamentos de transmissão de dados ponto a
ponto das operadoras de Longa Distância e sistemas de transmissão do EMFA (Estado
Maior das Forças Armadas).

Vendas de terminais 2005

Total = 628 m ilhôes de unidades

CDMA

20,2%

TDMA

15,2%

PDC

2,1%
Analógico

0,5%

GSM

62,1%

Vendas de terminais 1998

Total = 159 milhôes de unidades

CDMA

11,6%

TDMA

8,1%

PDC

15,9%

Analógico

13,3%
Outros

0,6%

GSM

50,5%
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Os custos de limpeza das faixas de freqüência variam de acordo com as regiões do país
analisadas, com o número de operadoras PCS por região, a quantidade de espectro de
freqüência destinada para os serviços PCS, entre outros. Tais parâmetros propiciam
cenários onde os custos de limpeza da faixa de 1,8 GHz podem ser inferiores, superiores
ou mesmo equivalentes aos custos de limpeza da faixa de 1,9 GHz.

Fazendo-se algumas considerações sobre esses cenários, pode-se concluir que os
custos máximos envolvidos para as grandes capitais como São Paulo e Rio de Janeiro
chegam a ordem de US$ 1,5 milhões, valores esses abaixo de 1% do investimento total
de uma nova operadora PCS que atue para a massificação dos serviços de
telecomunicações móveis.

Reconhecendo-se que os custos máximos de limpeza de qualquer uma das faixas de
freqüências em questão são baixos em relação aos investimentos totais necessários a
um novo investidor PCS, e comparando-se esse sub-item com a importância assumida
pelos demais da presente Consulta Pública, ele torna-se pouco significativo.

33..77  eevvoolluuççããoo  tteeccnnoollóóggiiccaa  ddee  oouuttrraass  rreeddeess  nnoo  BBrraassii ll ,,  nnaass  AAmméérriiccaass  ee  nnoo  MMuunnddoo

3.7.a a evolução tecnológica de outras redes móveis

Em se falando de padrões móveis de segunda geração (2G) identificamos a nível
mundial, o GSM com 65% do total de usuários de sistemas 2G, o PDC (Japão) com 14%,
o CDMA com 12% e o TDMA-IS136 com 9%.  GRÁFICO ?   O GSM apresenta-se
distribuído pela Europa, Américas, África e Ásia. O PDC é restrito ao mercado japonês.
O CDMA possui 80% de seus usuários concentrados nos EUA e Coréia, enquanto o
TDMA-IS136 possui 92% de seus usuários nas Américas.

Na rota de evolução ao IMT-2000, é de conhecimento público que os órgãos de
padronização responsáveis pelo GSM  e pelo PDC se uniram em torno do
desenvolvimento do W-CDMA/UMTS na “core band” do IMT-2000. Isto significa que 79%
da base instalada de sistemas 2G possui uma rota de evolução definida e atendendo às
especificações de freqüência do ITU.  Os 21% restantes (CDMA e TDMA-IS136),
dependentes do desenvolvimento a ser feito para atender ao mercado norte-americano
apresentam-se fragmentados, tendo cada um uma rota distinta e incerta, já que suas
freqüências colidem com a “core band” do IMT-2000.

Temos atualmente no Brasil, sistemas istalados na faixa de 800MHz baseados em CDMA
e TDMA-IS136. Dependendo da faixa a ser adotada no Brasil para PCS, diante dos
diversos argumentos já apresentados, poderemos permanecer alinhados e dependentes
da evolução a ser futuramente oferecida pelos fornecedores norte-americanos, ou
poderemos nos alinhar a um mercado mais global com rota de evolução e investimentos
claramente definidos.

3.7.b evolução tecnológica de outras redes: redes inteligentes e rede fixa.

Tendo em mente a evolução das redes que irão compor a futura Infra-estrutura Global da
Informação, identificamos a convergência das redes fixa, de dados e móvel , onde será
cada vez mais difícil identificar onde começa uma e termina a outra.  Além dos serviços a
serem oferecidos nessas redes, elas convergirão mais facilmente, ou não, à medida em
que for possível tecnologicamente a integração e a interoperabilidade entre elas.

Uma primeira análise a ser feita é a integração das redes móveis às redes inteligentes.
Pode-se constar que nos países que optaram pela faixa de 1,8 GHz as novas operadoras
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oferecem serviços de redes inteligentes a seus usuários como forma de diferenciação
perante seus concorrentes. A implementação de uma arquitetura, bem definida, com
interfaces abertas e padronizadas incluindo-se o INAP é a base para a implementação
das redes inteligentes associadas às redes móveis. Em contrapartida, no cenário 1,9 GHz
não se observa uma fácil interconectividade com as redes inteligentes devido a
heterogeneidade das redes e ao fato de que muitos padrões presentes em 1,9 GHz não
possuem interfaces INAP bem definidas, essenciais para a interconecção com as redes
inteligentes.

O segundo aspecto importante a ser analisado é a interoperabilidade das novas redes
PCS com a rede fixa. No cenário de 1,8 GHz as centrais de comutação PCS que poderão
ser facilmente ser interconectadas com as centrais digitais da rede fixa através do ISUP,
trafegando não apenas canais de vozes, mas também todas as informações relevantes
aos assinantes dentro do protocolo padrão. Dentro de um cenário de 1,9 GHz, dependo
do padrão adotado, para que haja tal interconexão serão necessárias soluções
alternativas proprietárias de interroperabilidade entre a rede fixa e móvel.

Pequenos incrementos nas taxas de dados poderão ser feitos com as atuais redes
móveis e nas futuras redes PCS independente da faixa de freqüência adotada. Todavia a
real revolução das telecomunicações móveis, se dará com a integração da rede de voz
móvel com a rede de pacotes trafegada sobre o padrão IP. Dentro deste cenário, a
adoção da faixa de 1,8 GHz permitirá às futuras operadoras PCS nacionais a
implementação da arquitetura do GPRS (General Packet Radio Service) que estará
comercialmente disponível durante o ano 2000 e irá suportar sistemas “wireless” de
transmissão dados em pacotes conectados a redes IP para aumentar os serviços
disponíveis no GSM. Ele permitirá uma conectividade contínua rentável (permitindo o
conceito de “always on line”) a taxas de até 115 kbps e está projetado para ser conectado
a um sistema já existente com menores custos de interrupção de serviços.
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Nos países que não apresentam conflitos de freqüências em 1,9 GHz com as
recomendações da WARC92, as discussões sobre a introdução do sistema IMT2000 já
estão bastante avançadas. No Japão, as primeiras operações iniciam-se ainda neste ano,
outros países asiáticos também já estão discutindo, ou mesmo regulamentando tais
sistemas. Os países membros da União Européia, já estão efetivamente regulamentando
tais serviços e iniciando seus testes atendendo a decisão nº 128/199/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho de 14 de Dezembro de 1998 relativa à introdução coordenada de
um sistema de comunicações móveis e sem fios (UMTS) de terceira geração na
Comunidade, em seu artigo 3.º, item 1: “Os Estado membros tomarão todas as
medidas necessária para, nos termos do artigo 1.º da Diretiva 97/13/CE, permitir a
introdução coordenada e progressiva de serviços UMTS no seu território o mais
tardar a partir de 1 de Janeiro de 2002 e instituirão nomeadamente um sistema de
autorizações para o UMTS o mais tardar em 1 de Janeiro de 2000.”

Muitos países das Américas, alguns em função da indisponibilidade da faixa de 1,8 GHz,
adotaram a faixa de 1,9 GHz para aplicações PCS e WLL. No caso específico de 4
países: Estados Unidos, México, Paraguai e Porto Rico, essa decisão gerou uma
desarmonia e potenciais problemas para a implantação de sistemas IMT2000 no futuro,
uma vez que tais países estão utilizando toda a faixa do 1,9GHz, entrando em conflito
com a recomendação da Conferência Administrativa Mundial de Radiocomunicações de
1992 (WARC-92).

Todavia os demais países das Américas, conforme ilustrado no anexo 01 ainda podem
introduzir os sistemas IMT2000 no futuro, harmonizados com o restante do mundo, uma
vez que suas faixas de freqüências ainda não estão totalmente ocupadas. No caso
específico do Brasil, parte da banda de 1,9 GHz já está sendo utilizada para aplicações
WLL. A fim de permitir um maior adensamento das telecomunicações móveis,
recomenda-se que a regulamentação de novos serviços PCS seja na faixa de 1,8 GHz,
mantendo-se a faixa restante de 1,9 GHz reservadas às aplicações de 3ª geração.
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Anexo 1 : Lista de países que bloquearam o core-band do
IMT2000 pelo emprego da faixa de 1,9 GHz

Tabela 1: Utilização do espectro PCS 1,9 GHz na América Latina e Caribe
Utilização do
espectro 1900

País / Territórios PCS 1900MHz Parcial Total Observações
Antigua / Barbuda Anunciado X - Ainda não definido

Argentina Decidido X - Duopólio PCS

Aruba - - - -

Bahamas - - - -

Barbados Em discussão - - -

Belize - - - -

Bermuda - - - -

Bolívia Decidido X - WLL em PCS – TBD

Brasil Em discussão X - WLL em PCS – CDMA

Chile Decidido X - GSM1900
CDMA-IS95

Colômbia Anunciado X - 2 licenças

Costa Rica Sistemas de testes X - Aberto
tecnologicamente

Cuba - - - -

Curaçao e Bonaire - - - -

Dominica - - - -

Equador - - - -

El Salvador - - - GSM900

French West Indies - - - GSM900

Grenada - - - -

Guatemala Decidido (Bloco A) X - CDMA IS-95

Guiana - - - 02 licenças GSM900

Guiana Francesa - - - GSM900

Haiti Decidido X - CDMA IS-95

Honduras - - - -

Ilhas Cayman - - - -
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Utilização do
espectro 1900

País / Territórios PCS 1900MHz Parcial Total Observações
Ilhas Virgens,
Britânicas

- - - -

Ilhas Virgens, Estados
Unidos

Decidido X - Blocos C, F licenciados

Jamaica - - - GSM900

México Decidido - X CDMA IS-95
TDMA IS-136

Montserrat - - - -

Netherland Windward
Islands

- - - Anunciado GSM900

Nicarágua - - - -

Panamá - - - -

Paraguai Decidido - X GSM900 / GSM1900
TDMA IS-136

Peru Anunciado X - -

Porto Rico Decidido - X 6 licenças CDMA IS-95

República Dominicana Decidido X - 2 licenças CDMA IS-95

Saint Kitts e Névis - - - -

Santa Lúcia - - - -

São Vicente e
Granadis

- - - -

Suriname - - - -

Tinidad e Tobago Em discussão - - -

Turcas e Caico - - - -

Uruguai Em discussão - - -

Venezuela Anunciado X - GSM900

Total 10 Decididos
04 Anunciados
31 Em definição

13 3 9 licenças GSM900
2 licenças GSM1900

Tabela 2: Utilização do espectro PCS 1,9 GHz nos Estados Unidos e Canadá
Utilização do
espectro 1900

País PCS 1900MHz Parcial Total Observações
Canadá Decidido X - -

Estados Unidos Decidido - X GSM1900+IS136+IS95

Total 02 Decididos 1 1 GSM1900+IS136+IS95

Fonte:  UMTS Forum dez./99
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29 de Setembro de 1999
Pontos de Vista da Indústria sobre o IMT-2000 na WRC-2000

Air Touch Communications, Inc.
AT&T Wireless
Bell Atlantic
BellSouth Corporation
Ericsson, Inc
Ellipso,  Inc
Iridium LLC
Motorola
Nokia, Inc
Nortel Networks Corp
Omnipoint Communications, Inc
Personal Communications Industry Association

Embora sejamos competidores e nem sempre concordemos, uma maioria
significativa da indústria nos Estados Unidos, composta por fabricantes e operadores
terrestres e por satélite, foi capaz de chegar a um grau de consenso pouco usual no
assunto espectro para o IMT-2000.

Nós apresentamos essa posição majoritária ao governo americano em ocasiões
anteriores, incluindo:

• A proposta majoritária do Grupo de Trabalho Informal (“Informal Working
Group” – IWG-1) através do processo do Comitê Consultor WRC-2000 do FCC
(“FCC’s WRC-2000 Advisory Committer).

• Os comentários assinados a seguir por 18 companhias e associações em resposta à
Notificação Pública de 14 de Julho de 1999 do FCC solicitando comentários sobre
as Propostas Iniciais (“Draft Proposals”) Adicionais do Comitê Consultor relativas
a assuntos do WRC-2000.

• Uma série de encontros entre representates do FCC e do Departamento de Estado,
incluido preparações dos Estados Unidos para reuniões internacionais,  Grupo
Tarefa 8/1 (“Task Group” 8/1, CITEL, SCRPM, CPM)

A proposta americana apresentada na CITEL não reflete a posição majoritária
da indústria americana e nós estamos preocupados tanto com  o processo quanto com
os resultados dos esforços do Governo dos Estados Unidos para formular uma posição
dos Estados Unidos sobre a agenda do WRC item 1.6.1

O processo adotado pelo Governo dos Estados Unidos para chegar à proposta
inicial (“draft”) não tem sido satisfatório. Apesar do completo engajamento da
indústria no processo preparatório WRC-2000 através das atividades do Comitê
Consultor do FCC, do Grupo Tarefa 8/1 e de um conjunto de atividades relacionadas,
a maioria da indústria americana foi excluída dos estágios finais do processo. A
proposta dos Estados Unidos à CITEL – posição radicalmente diferente daquela
proposta por uma maioria da indústria dos Estados Unidos foi apresentada a somente
uns poucos delegados da indústria dos Estados Unidos no último minuto, sem
consulta prévia ou ampla oportunidade para uma resposta que fizesse sentido.



Nós também estamos preocupados com as reações de outras administrações à
proposta dos Estados Unidos. No encontro PCC III da CITEL, algumas outras
administrações tiveram reações muitos negativas à proposta dos Estados Unidos,
considerando-a antes obstruidora do que construtiva. Essas administrações
questionaram o tom geral da proposta dos Estados Unidos, assim como o fracasso
dessa proposta em identificar espectro adicional significativo para o IMT-2000, por
denegrir o processo do ITU de que essas administrações também participaram. Dado
que a proposta dos Estados Unidos não arregimentou sucesso na Região 2, onde os
nossos vizinhos compartilham de muito do mesmo espectro e de preocupações de
mercado, nós acreditamos que uma proposta formal dos Estados Unidos baseada nos
princípios identificados no documento da CITEL terá dificuldade em encontrar apoio
de quaisquer administrações. Os interesses do Governo dos Estados Unidos e da
indústria não podem ser servidos se os Estados Unidos forem isolados e tornados
inefetivos em um assunto de tão significativa importância comercial.

Pontos de Vista da Indústria dos Estados Unidos

A indústria dos Estados Unidos apóia fortemente a identificação de mais
espectro para o IMT-2000 no WRC-2000. Nós apoiamos a conclusão do Grupo
Tarefa 8/1 do ITU-R de que há uma necessidade de identificar 160MHz de espectro
adicional para a componente terrestre do IMT-2000 em 2010. Essa exigência
adicional de espectro, em cujo o cálculo Governo dos Estados Unidos participou, leva
em consideração avanços projetados em tecnologia, que aumentariam a eficiência
espectral, e está acima e além da evolução de sistemas de 1ª e 2ª geração em direção
ao IMT-2000. Esse espectro adicional será necessário a longo prazo para atender não
somente a demanda crescente por serviços móveis de voz, mas também a demanda
por novos serviços de banda-larga.

Nós acreditamos que faixas de frenquências novas e existentes identificadas
para o IMT-2000 deveriam ser harmonizadas globalmente na maior medida possível.
Faixas regionais e globais são necessárias para suportar “roaming” global e
economias de escala, duas das caracteristicas chave do IMT-2000.

Nós apoiamos a identificação de faixas frequência adicionais para o IMT-2000
por meio da modificação da nota de pé de página (“footnote”) atual(S5.388), que
proveria a certeza regulatória necessária para fabricantes, financistas, operadores e
administradores, ao mesmo tempo garantindo flexibilidade regulatória adequada para
administrações nacionais. Detalhes adicionais sobre a implementação do IMT-2000
deveriam ser incluídos na resolução.

Pontos de desacordo entre as posições da Indústria dos Estados
Unidos e o Governo dos Estados Unidos

Nossa maior preocupação é o fracasso do Governo dos Estados Unidos em
apresentar uma abordagem construtiva para o IMT-2000 ou identificar quaisquer
faixas de frequência conseqüentes para a componente terrestre do IMT-2000.
Enquanto nós entendemos as dificuldades que o Governo dos Estados Unidos enfrenta
para identificar faixas onde há usuários existentes, nós estamos preocupados que a
proposta do Governo dos Estados Unidos identifique somente 45 Mhz de espectro
adicional (1710 –1755 Mhz) para a componente terrestre do IMT-2000 além das
faixas da “core band” identificadas na WARC-92. Nós acreditamos que uma



abordagem mais efetiva seja desenvolver uma proposta que faça uma tentativa séria
de encontrar faixas de frenquência adicionais para o IMT-2000.

Outro ponto fundamental de desentendimento é a necessidade de espectro IMT-
2000 adicional. A proposta do Governo dos Estados Unidos se refere à estimativa do
TG 8/1 de 160Mhz de espectro adicional para o IMT-2000 como esforço de
adivinhação (“only a best guess”). Nós discordamos dessa crítica do tempo, esforço e
recursos siginificativos que a indústria e administrações nacionais devotaram a esse
empreendimento.

O TG 8/1 chegou a esse número por meio de um processo aberto atento de que
nossas companhias e o Governo dos Estados Unidos foram participantes ativos,
fornecendo os parâmetros e dados que formam a base da recomendação da ITU. Esse
apequenamento de um processo de que o Governo dos Estados Unidos participou
ativamente só serve para solapar a credibilidade dos Estados Unidos como ator de boa
fé, particularmente já que a proposta dos Estados Unidos não fornece um número
alternativo ou sugere uma abordagem construtiva para chegar a novos números.
Qualquer nova estimativa oferecida pelo Governo dos Estados Unidos não teria uma
audiência disposta a aceitação global, já que as atividades globais para desenvolver
exigêncis futuras de espectro para o WRC2000 foram concluídas com a finalização do
relatório do ITU TG 8/1.

Outro ponto de desentendimento é a necessidade de harmonizar globalmente o
espectro para o IMT-2000. A posição do Governo dos Estados Unidos contida no
documento 1394 do CITEL, afirma que “ “roaming” global pode ser atingido através
da utilização de telefones de multifaixas e de novas tecnologias, tais como radios
definidos por “software” ”. Enquanto isso é verdade, como as companhias que
projetam, fabricam e instalam esse equipamento, nós acreditamos que confiar
unicamente em uma tal abordagem para racionalizar frequências não próximas para
alcançar “roaming” global pode levar a retardos e gastos desnecessários para
fabricantes e operadoras assim como consumidores. A promessa de tecnologias
futuras não pode ser utilizada como desculpa para o fracasso em administrar o
espectro adequadamente. Coordenação global do espectro ainda oferece o método
mais efetivo em custo e tecnologicamente menos complexo para implementar o IMT-
2000.

O Governo dos Estados Unidos afirma em sua proposta que “a nota de pé de
página atual do IMT-2000 (RR S5.388) é causadora de confusão em seu objetivo
“regulatório” e que a identificação das faixas de frequência para o IMT-2000
representa uma “restrição desnecessária”. Nós acreditamos que a abordagem da nota
de pé de página não inibe a flexibilidade regulatória. Enquanto provê a necessária
certeza regulatória a operadores, fabricantes e administrações, a nota de pé de página
fornece às administrações a liberdade de implementar outros serviços nessas faixas,
de acordo com demanda de mercado e necessidades nacionais. Ademais, identificação
das faixas de frequência em notas de pé de página é prática regulatória estabelecida,
que o Governo dos Estados Unidos tem utilizado para outros serviços de rádio, e essa
nota de pé de página (S5.388) em particular vigora desde 1992 sem oposição do
Governo dos Estados Unidos.

O que a Indústria dos Estados Unidos quer

O Governo dos Estados Unidos deveria desenvolver uma proposta construtiva
para a WRC2000. Outras administrações já formularam as suas posições e estão no
processo de obter apoio. Uma nova posição oficial dos Estados Unidos refletida em



contribuições dos Estados Unidos à CPM em Novembro e à CITEL PCC III em
Dezembro também seria utíl.

Nós fortemente recomendamos ao Governo dos Estados Unidos adotar uma
proposta que incorpore o ponto de vista da maioria da indústria dos Estados Unidos,
apresentada ao Governo Estados Unidos na proposta IWG-1 e os cometários da
indústria em resposta à Notificação Pública do FCC de 14 de Julho.

Essa proposta deveria refletir o nosso desejo de ver os 160Mhz de espectro
adicional para o IMT-2000 terrestre assim como todas as alocações MSS entre 1-3
Ghz para o componente satelital do IMT-2000, globalmente harmonizados no maior
alcance possível, identificados em uma nota de pé de página.

Adicionalmente quaisquer propostas futuras do Governo dos Estados Unidos
deveriam refletir um desejo de alcançar soluções para questões difíceis através do
diálogo construtivo com a indústria  dos Estados Unidos e outras administrações.
Essas propostas deveriam ser o resultado de um processo transparente e aberto que
incorpore os pontos de vista da maioria da indústria dos Estados Unidos.
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O Turismo no Brasil tem crescido significativamente nos últimos anos, chegando a 4,8
milhões de turistas em 1998, onde 72% vieram a turismo e 27% a negócios e
convenções. A permanência média dos turistas é de 13 dias e tem um gasto médio per
capita por dia da ordem US$ 67,57. Segundo dados do Anuário Estatístico da
EMBRATUR, a renda anual média desses turistas é da ordem de US$ 38,4 mil.

Entrada de Turista no Brasil por País de Origem (1998)
4,8 milhões de Turistas

Fonte: Anuário Estatístico 1999 – Embratur

Apesar da América do Sul representar o maior volume de turistas, o motivo da
viagem é por atrativos turísticos e os países emissores que lideram essa lista são
Paraguai, Argentina, Portugal, Uruguai e Inglaterra.

Por outro lado, os EUA e parte da Europa são os turistas que vem à negócios para o
Brasil, e caracterizam-se por possuir maior renda média anual, maiores gastos per
capita e ter um tempo médio de permanência da ordem de 21 dias, segundo os
dados do Anuário Estatístico 1999 da Embratur. Quando se considera o segmento
de viagens de negócios verifica-se que os turistas mais freqüentes são Estados
Unidos, Itália e França.
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Fonte: Anuário Estatístico – Embratur 1999

Acreditamos que esse é um ponto relevante na discussão do roaming internacional,
uma vez que os grandes usuários potenciais do serviços são as pessoas em viagens de
negócios que precisam ser localizados e poderem estar conectados no que está
acontecendo, e tendo a conta paga pela empresa. Sem dúvidas, as receitas que
poderiam ser geradas com o roaming internacional, hoje em dia, variam entre 3% a
10% das receitas de uma operadora celular ao redor do mundo. A Telesp Celular,
segundo o seu último balanço, gera menos de 1% com receitas de roaming
internacional; resultado da demora do processo de fechamento de acordos
internacionais. Esse percentual pode variar em decorrência do turismo a negócios e
possibilidade de roaming de novos serviços.

Ao redor do Mundo, os maiores emissores de turista são os seguintes países:

Acreditamos que ao longo do tempo, o Brasil deve estar se aproximando mais do
comportamento internacional, seja pela globalização, seja pela melhora da infra-
estrutura turística do Brasil com a construção de mais hoteis, resorts, aeroportos e etc.
Daí, a importância do gráfico acima.

Turismo Internacional - 1998
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