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Contribuição do Universal Wireless Communications Consortium (UWCC)  
[Consórcio de Comunicações Sem Fio Universais] em resposta à Consultoria Pública 198, 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) 
 

O Consórcio de Comunicações Sem Fio Universais (UWCC) respeitosamente agradece a 

oportunidade de apresentar sua contribuição com relação a seleção de faixas de freqüência para serviços de 

comunicações móveis no Brasil. O Consórcio “UWCC” é uma organização de comércio global com mais de 

100 concessionárias de telecomunicações e vendedores de produtos sem fio e de serviços. O consórcio 

presta serviços aos consumidores sem fio por todo o mundo apoiando o atual desenvolvimento e a evolução 

da família TDMA (UWC-136) de interfaces aéreas digitais, complementada pelo padrão “Wireless Intelligent 

Network” (Rede Inteligente Sem Fio) (WIN) (ANSI-41). O consórcio promove a viabilidade de 

harmonização e convergência com outros sistemas sem fio digitais em expansão, especialmente aqueles que 

empregam os padrões GSM e PDC. Muitas concessionárias de serviço móvel celular brasileiras são membros 

do UWCC. 

 Presentamos nossa contribuição porque o mercado brasileiro exerce grande influência na política 

estratégica e de mercado pertinente aos interesses locais, regionais e globais por toda região de comércio das 

Américas. Em vista desta realidade, o UWCC tem trabalhado com seus membros operadores brasileiros para 

promover a interoperabilidade sem fio por toda a América Latina por meio da ligação dos operadores móveis 

brasileiros com operadores membros na Argentina, Chile, Equador, Venezuela, Colômbia, México, Estados 

Unidos e Canadá. Tal interoperabilidade serve para complementar os acordos comerciais, como por exemplo 
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o Mercosul, ao permitir que as pessoas de negócios e turistas usem um único número de telefone por todas as 

Américas por meio de roaming internacional. 

 Ao mesmo tempo que a tecnologia escolhida pelos membros do UWCC pode suportar transmissões 

em qualquer freqüência comercialmente disponível, é claramente mais vantajoso adotar faixas de freqüência 

dentro da faixa de freqüência de1,9 GHz do que dentro da faixa de 1,8 GHz. Especificamente, a adoção da 

faixa de 1,9 GHz proporcionará ao Brasil: 1) níveis mais altos de competição no mercado entre as tecnologias 

existentes resultando em preços mais baixos para o consumidor brasileiro; 2) níveis ainda bem maiores de 

interoperabilidade que poderão ser aplicadas para os sistemas sem fio domésticos existentes assim como para 

os sistemas sem fio atuais e futuros utilizados pelos parceiros do Brasil em comércio e turismo; 3) uma 

transição sem dificuldades para o fornecer Serviços de Terceira Geração avançados dentro das mesmas faixas 

designadas para estes serviços. 

 

1. MERCADO DE SERVIÇOS MÓVEIS 

 

A alocação do espectro dentro da faixa de 1,9 GHz permitirá que a introdução pouco a pouco dos 

serviços de nova geração, seja bem sucedida ao abrir cautelosamente espectro limitado para todas as 

tecnologias em competição. Um novo espectro pode acomodar o crescimento de assinantes e o aumento de 

serviços, tais como o circuito de velocidade moderada e serviços de dados por pacote, e integração rápida de 

serviços dentro/fora da residência, e permitir a entrada de novos provedores de serviços ou de serviços 

recentes que não podem ser ampliados no espectro atual disponível. Uma abordagem mais flexível sobre a 
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alocação do espectro reconheceria que todos os esforços da parte dos “peritos da indústria” para prever o 

crescimento atual de serviços ao consumidor sobre os sem fio móveis ou a Internet na maioria das vezes não 

correspondem à realidade.  Uma mensagem clara a ser enviada a todos com poder de decisão – a 

comunidade de investidores, fornecedores de serviços, fabricantes, e seus associados de 

governo/regulamentação – é planejar de modo flexível para um futuro desconhecido que se aproxima 

rapidamente. 

Haverá um requerimento para os novos serviços que requerem velocidades maiores de dados assim como 

para aqueles que requerem maior largura de faixa (por exemplo, serviços de multimídia até 2 Mb / s de dados 

dentro da residência), assim como o requerimento contínuo para fornecer serviços sem fio digitais de segunda 

geração atuais e a curto prazo. A transição dos serviços atuais para o consumidor e também dos investimentos 

de capital numa base regional será crítica para a introdução bem sucedida do aumento dos serviços sem fio da 

próxima geração e também para o uso cauteloso de espectros raros (incluindo novas faixas de espectro). Os 

dois motivos principais para a nova alocação do espectro são: espectro adicional para acomodar o 

crescimento do número de assinantes e a utilização dos serviços de mercado já existentes (por exemplo, voz, 

circuito de velocidade moderada e serviços de pacote de dados, integração rápida do serviço dentro/fora da 

residência), e também um novo espectro para aqueles que entrando no mercado ou para fornecer serviços 

novos que não podem ser desenvolvidos no espectro que se encontra atualmente disponível.  

 A experiência nos Estados Unidos e em outros países nas Américas –inclusive no Chile--tem 

mostrado que a alocação do espectro na faixa de 1,9 GHz tem promovido a introdução mais abrangente e 

mais rápida de opções competitivas e inovadoras para o consumidor. Como os fabricantes de equipamentos 
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sem fio globais produzem equipamento que opera em 1,9 GHz para todas as três interfaces mais importantes: 

Sistema Global para Comunicações Móveis (“Global System for Mobile Communications – GSM”), Acesso 

Múltiplo por Divisão no Tempo (“Time Division Multiple Access – TDMA”), e Acesso Múltiplo por Divisão 

em Código (“Code Division Multiple Access – CDMA”), o investidor, e por conseguinte o consumidor, 

possui a mais ampla variedade de escolha, geralmente dentro do mesmo mercado, se operar dentro da faixa 

de 1,9 GHz. Este não seria o caso se fosse escolhida a faixa de 1,8 GHz onde os consumidores e investidores 

seriam forçados a utilizar a única tecnologia desenvolvida em 1,8 GHz —GSM. Tal decisão resultaria na 

seleção da tecnologia pelo governo para a próxima etapa de serviços PCS no Brasil, eliminando os efeitos 

benéficos de competição e escolha entre as tecnologias. 

 Além disso, a alocação de novo espectro não deve ser baseada somente na hipótese de que a nova 

tecnologia sem fio “passará para trás” o mercado atual sem fio e o investimento de infra-estrutura em todo o 

mundo. Como foi claramente demonstrado nos mercados abertos onde o espectro PCS (1,9 GHz) foi 

alocado, a faixa de espectro específica alocada para PCS não gerou por si mesma as características sem fio 

específicas do espectro. As características de PCS implementadas na faixa de 1,9 GHz também foram 

introduzidas dentro do espectro celular já existente por meio de uma escolha adequada de tecnologia sem fio 

digital. Do mesmo modo, o Comitê Europeu de Correios e Telecomunicações (CEPT) apoiou recentemente  a 

“identificação das faixas GSM900 e GSM1800 como faixas de expansão terrestre IMT-2000…”1. Na 

realidade, a versão atual da tecnologia TDMA (EIA/TIA-136) serve como a primeira fase da UWC-136 

RSPC oficial e já satisfaz 85% dos requerimentos obrigatórios para IMT-2000. Os operadores sem fio que 
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trabalham atualmente que podem ter a opção de escolher uma tecnologia como a TDMA para começar a 

introduzir as capacidades do usuário de IMT-2000 não devem ser penalizados pelas restrições arbitrárias do 

espectro disponível para tais aplicações. Do ponto de vista de política, não se deve colocar obstáculos nos 

meios criativos e nos nichos de mercado para o desenvolvimento de todos os serviços IMT-2000. 

  

2. “ROAMING” NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

A seleção do espectro de 1,9 GHz contribuiria melhor para suportar a capacidade de roaming nas 

Américas e, dentro de pouco, no mundo enteiro. Os operadores individuais nas Américas estão construindo 

rapidamente uma rede de roaming total Trans-Americana baseada em sinais de rede de núcleo ANSI-41. Isto 

fornece uma opção econômica atraente introduzida no momento certo para fornecer uma plataforma de 

serviço transparente para todos os consumidores por toda a região comercial, aproveitando ao máximo todo o 

espectro disponível sem restringir a escolha provedores de serviços ao escolher (ou mudar) seus parceiros de 

roaming. Uma capacidade semelhante será crucial para quem está entrando no mercado para poder competir 

eficientemente. 

 A tecnologia de faixa dupla permite que o usuário de 1,9 GHz tenha também acesso às faixas de 850 

MHz que empregam interfaces aéreas TDMA, CDMA, ou AMPS. (Veja o slide número dos na apresentação 

em PowerPoint anexa). Isto permitiria que o usuário brasileiro de 1,9 GHz viajasse por todo o Brasil assim 

como por todos os países do Mercosul, ALADI e da América do Norte sem mudar de telefones, contanto 

                                                                                                                                                                                                                               
1 “Preliminary CEPT Views for WRC-2000.”OEA/Ser.L/XVII.4.3, PCC.III/inf.1458/99, 26 de novembro de 1999. 
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que os acordos necessários de negócios sejam executados. Isto pode acontecer porque todo roaming nas 

Américas é baseado na inter-rede e sinalização ANSI-41, tanto para sistemas sem fio análogos (AMPS) ou 

digitais como em ambas as faixas de espectro 850 e 1,9 GHz. A faixa de 1,9 GHz é usada com sucesso em 

Argentina, Paraguai, Chile, México, e nos Estados Unidos, e sua implementação e planejada em vários outros 

países na região. 

 Como foi dito anteriormente, a seleção da faixa 1,8 GHz resultaria na seleção da tecnologia GSM 

1800, a qual não está sendo atualmente empregada em nenhum dos países cujas áreas são críticas para a 

iniciativas comerciais do Brasil. O programa conjunto entre o UWCC e GSMA para desenvolver seamless 

interstandard roaming entre as redes ANSI-136 e GSM apoiado pelos aparelho globais comuns garantirá a 

extensão da transparência do serviço ANSI-136 em áreas como a Europa, onde os reguladores não 

permitiram espectro competitivo para o desenvolvimento do sistema ANSI-136. (Veja os slides tres a 14 na 

apresentação em PowerPoint anexa). Em outras palavras, o usuário brasileiro de 1,8 GHz poderia usar o 

interstandard roaming contanto que esta característica seja implementada. Entretanto, a sua implementação 

exigirá maiores investimentos e pode ser que nem todos os operadores dentro das áreas críticas de comércio 

do Brasil decidirão assumir estes custos. Os usuários brasileiros não precisarão de fazer este novo 

investimento para ter acesso ao roaming se a solução de 1,9 GHz for escolhida. Em resumo, os usuários de 

1,8 GHz brasileiros se sentiriam como numa “ilha 1,8 GHz” nas Américas, tendo dificuldades de roaming num 

futuro próximo mesmo dentro de seu próprio país. Ao mesmo tempo que seriam capazes de roaming em 

outros sistemas GSM na Europa e na Ásia, até mesmo este roaming exigiria o uso de telefones GSM de 

faixa-dupla por causa do uso freqüente das faixas de 950 MHz dentro dos sistemas GSM. 
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3.  ECONOMIAS DE ESCALA E ASPECTOS INDUSTRIAIS 

 

O objetivo principal tanto de investidores como de operadores é de diminuir o custo de equipamento sem 

fio pela produção em volume. Isto se aplica principalmente para os terminais sem fio, um item de custo 

importante para o consumidor. Uma vez que o espectro já foi alocado na faixa 850 para serviços móveis, uma 

alocação de 1900 permitirá que os operadores usem tecnologia que já se encontra disponível para a expansão 

geográfica ou para melhoramento da capacidade. Os consumidores serão beneficiados com a disponibilidade 

de telefones que funcionam tanto em 850 como em 1900 que estão disponíveis no momento em grande 

volume e a preços competitivos. O Comitê de Telecomunicações da Organização dos Estados Americanos 

(CITEL) reconhece claramente as vantagens econômicas do uso de 1,9 GHz para ir de encontro às 

necessidades de expansão das comunicações sem fio. O Comitê também reconhece que “uma alocação 

comum do espectro na faixa 2 GHz nos países do CITEL, juntamente com a seleção de padrões 

reconhecidos, tornará possível obter benefícios de economia de escala…”2 

Como mencionamos anteriormente, a seleção de 1,8 GHz é na realidade a decisão de empregar a 

tecnologia GSM. Embora o equipamento de apoio de GSM 1800 encontra-se amplamente disponível, o 

consumidor que quiser usar o seu telefone móvel para comunicar-se com o resto das Américas terá que 

esperar pela comercialização de um terminal trimodal GSM-TDMA-AMPS. Este terminal está sendo 
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desenvolvido atualmente, mas ainda não se sabe qual será o seu custo para o consumidor. Se os fornecedores 

GSM fabricariam o telefone especial GSM-AMPs, que hoje ano, seria preciso perguntar qual seria o preço 

desse terminal, especialmente reconhecendo que o usuário de recursos mais baixos também tem necessidade 

de serviço móvel. 

 

4.  PADRONIZAÇÃO 

 

 Existem atualmente várias opções competitivas de padrões para todas as faixas de espectro 

disponíveis designadas nas Américas – incluindo ANSI-136, GSM e IS-95. Além disso, todas estas opções 

sem fio digitais tiveram propostas aprovadas de ITU-R IMT-RSPC para mudar cada um destes sistemas 2G 

para capacidade total de serviço IMT-2000. Especialmente para as opções ANSI-136 (i.e. UWC-136) e IS-

95 (i.e. CDMA 2000), as faixas de espectro PCS atuais poderiam ser usadas para desenvolver novos 

serviços 3G (sujeitos às faixas de espectro disponíveis para serem designadas). A escolha do espectro na faixa 

1,8 GHz contrária à atual direção do CITEL, e a reserva das faixas atuais 1992 WRC “3G”, impediriam 

consideravelmente o investimento e desenvolvimento dos sistemas 2G atuais e restringiriam 

desnecessariamente a capacidade dos operadores nas Américas de aproveitar ao máximo a flexibilidade das 

opções de faixas múltiplas e de tecnologia múltipla para criar novos serviços e mercados. Padrões 

competitivos múltiplos para o mercado sem fio global é a melhor maneira de assegurar a inovação máxima de 

                                                                                                                                                                                                                               
2 Relatório Final, “VI MEETING OF PERMANENT CONSULTATIVE COMMITTEE III: 
RADIOCOMMUNICATIONS , 9-13 de dezembro de 1996, Acapulco, México OEA/Ser.l/XVII.4.3 
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serviços ao consumidor, além de assegurar estratégias de espectro adequadas e o planejamento para permitir 

tais escolhas de mercado. 

 

5. INFRA-ESTRUTURA E DISPONIBILIDADE DE TERMINAIS 

 

Existe uma fartura de infra-estrutura e de terminais disponíveis comercialmente para suportar os serviços 

sem fio na rede de núcleo ANSI-41, em faixas de 850 ou 1,9 GHz (i.e. TDMA ou CDMA). O Consórcio 

UWCC não tem nenhum conhecimento sobre a existência de terminais que suportam 1800 / ANSI-41 

existentes ou planejados globalmente.  Como observamos, existem planos conjuntos entre o UWCC e GSM 

para desenvolver globalmente telefones de roaming “interestandard” entre sistemas TDMA e GSM em 

todas as faixas atuais principais (850 AMPS/TDMA, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 TDMA/GSM), mas estes 

aparelhos comuns registrarão ou a rede TDMA/ANSI-41 ou GSM/GSM MAP. Um sistema desenvolvido 

dentro das Américas que não suporte ANSI-41 como sua rede de núcleo “nativa” será consideravelmente 

limitado na sua capacidade e flexibilidade de implementar serviços avançados de roaming. 

 À medida que o mercado para serviços mais abrangentes se desenvolve para enfatizar a combinação 

de serviços comerciais/residenciais e dentro/fora de casa num único terminal, a questão de compatibilidade de 

rede de núcleo (i.e. ANSI-41) torna-se ainda mais importante para a escolha de tecnologia e do espectro 

para suportar o desenvolvimento. Novamente a proposta para dedicar o espectro na faixa  1800 às custas da 

faixa PCS já existente dentro dos estados membros do CITEL provocará um impacto consideravelmente 

                                                                                                                                                                                                                               
PCC.III/doc.580/96rev.1 
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negativo na capacidade dos provedores de serviços de fazer parceria com novos operadores ou expandir suas 

redes para atender tal demanda do mercado. 

 

6. CLARIDADE DA FAIXA 

 

É claro que parece desejável ter alocada uma faixa de espectro para serviço móvel celular comum em 

todo mundo, se isto pudesse ser feito sem colocar em desvantagem as operações de serviço atuais ao 

mesmo tempo permitindo a entrada de outros participantes novos no mercado sem fio. Um desafio 

específico num período de tempo limitado para os operadores da Região 2 na América é como a faixa  

PCS (1,9 GHz) desenvolvida será interpretada como uma estrutura de mercado reconhecida para os 

serviços 3G. 

 Se os serviços IMT-2000 puderem ser suportados dentro da faixa atual PCS via uma ITU 

IMT.RSPC adequada e opção de implementação de rede, seria possível obter permissão para acessar o 

espectro adequado para competir no mercado global com tal oferta de serviço? As considerações de um 

mercado competitivo devem servir de cenário de fundo para a política pendente a para as discussões de 

espectro com respeito a toda alocação global de espectro novo. De fato, se padrões múltiplos para IMT-

2000 são intrínsecos à natureza de competição aberta, então considerações similares devem ser levadas em 

conta para as opções de faixa de espectro múltiplas. 

 Aparentemente existiria uma preferência para alocação de espectro contígua para qualquer 

requerimento de crescimento de serviços, sem mencionar o IMT-2000: a realidade é que o mercado não 
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espera por um corpo de regulamentação, e o espectro tem sido - e deve continuar – disponível para 

satisfazer requerimentos genuínos do mercado à medida que estes vão se manifestando por si próprios.  As 

tecnologias como TDMA foram bem sucedidas inicialmente em espectro não contíguo de faixas múltiplas 

para suportar os serviços entre faixas totais para o consumidor, e o maior desenvolvimento de inovações 

técnicas  como rádio definido por software pode amenizar algumas das dificuldades de engenharia assim 

como as penalidades de custo de volume que existem atualmente. Além disso, tais técnicas podem permitir 

uma “integração” eficaz da faixa PCS (1,9 GHz) com as porções restantes de 240 MHz da faixa 2GHz  

IMT-2000 proposta a nível de mercado. 

 

         7.   A EVOLUÇÃO TÉCNICA DAS REDES NO BRASIL, NO RESTANTE DAS 

AMÉRICAS  E NO MUNDO 

 

A evolução da rede sem fio no Brasil e no restante da Américas tem colocado em destaque a 

competição de mercado aberto entre tecnologias em competição, dando liberdade para que as forças de 

mercado ofereçam ao consumidor um nível mais alto de escolha de tecnologias que vão de encontro às 

necessidades do consumidor na área de comunicações sem fio, escolhas estas apoiadas pela capacidades 

do padrão ANS-41. Em outras regiões do mundo, os mandados governamentais emitidos quase uma 

década antes do início da privatização no Brasil resultaram em um alto nível de conformidade tecnológica, 

apoiada por um padrão de rede diferente, o GSM MAP. Ao reconhecer a realidade em que as redes sem 

fio de várias regiões evoluíram por caminhos historicamente diferentes e baseadas em padrões diferentes é 
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um ponto de partida importante para a avaliar o aspecto da rede no contexto das opções do Brasil para a 

nova faixa de PCS. A considerar esta diferença fundamental durante a evolução histórica e satisfação das 

características técnicas básicas, a opção de adotar um padrão de tecnologia baseado numa rede 

incompatível com as características essenciais das redes no hemisfério onde o Brasil conduz a maioria de 

suas transações comerciais e turismo, apresenta-se como uma proposta extremamente problemática. 

 A privatização e a liberalização econômica nos últimos anos liberaram as forças de mercado para de 

desenvolver redes sem fio sólidas baseadas no padrão ANSI-41 mas com diferentes interfaces aéreas sem 

fio. A seleção da faixa 1,9 GHz permitirá uma integração e utilização mais completa da rede sem fio atual no 

Brasil assim como a sua expansão para atender às demandas de novos serviços e de capacidade. Enquanto 

que para implementar uma seleção de 1,8 GHz seria necessário instalar uma rede sem fio totalmente nova e 

cara, a seleção de 1,9 MHz irá requerer somente um investimento adicional nas capacidades de rede que 

pode ser aplicado numa base evolucionária em resposta ao fatores de mercado. Os novos operadores 

poderão usar uma rede de sinalização ANSI-41 comum que é a base para a rede atual do Brasil, resultando 

na economia dos custos operacionais comparando-se com o investimento muito maior que seria necessário 

se 1.8 GHZ fosse escolhida. Do mesmo modo, os usuários de 1,9 MHz que viajam para outros países 

dentro das Américas poderão usufruir da vantagem das características de sinalização comum apoiando o 

roaming automático internacional.  Numa base global, os avanços em interstandard roaming permitirão 

que brasileiro que viaja para a Europa ou Ásia possa utilizar  diferentes tecnologias de rede com uma 

seleção apropriada de tecnologia. 
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 A adoção de 1900MHz permitirá o uso da rede ANSI-41 já desenvolvida. O desenvolvimento de 

1800 exigirá a construção de uma rede totalmente nova, além daquela que existe atualmente, para cada local 

onde o operador de 1800 operará. Num país grande como o Brasil, este é um compromisso extremamente 

caro e que não permitirá que seja aproveitado o investimento importante já feito pelos operadores de SMC 

das faixas A e B. Fazendo-se por exemplo uma analogia com uma ferrovia, esta situação seria o mesmo que 

construir uma ferrovia nacional nova e totalmente separada usando um trilho de medidas diferentes, mesmo 

quando estas ferrovias estiverem operando simultaneamente e mantendo um sistema paralelo. É difícil de 

visualizar como o bem estar  público será promovido ao apoiar o desenvolvimento de um sistema paralelo 

novo e caro que não poderá ser operado com o sistema atual. Em resumo, a alocação da faixa 1800 não só 

será anticompetitiva, mas também será economicamente desfavorável. 

 

8. IMPLEMENTAÇÃO DE IMT-2000 

 

 Todas as três principais tecnologias digitais de hoje (ANSI-136 TDMA, ANSI-95 CDMA, GSM) 

possuem uma proposta de  IMT-2000 válida, que inclui a faixa de espectro proposta  de IMT-2000 a 2 GHz. 

Além disso, todas as três opções RSPC fornecem uma evolução econômica racional e técnica  da sua atual 

infra-estrutura 2G para suportar a entrega de serviço total  por todas as fases de evolução para os serviços 

atuais (voz, dados) permitindo ao mesmo tempo a flexibilidade de mercado para introduzir serviços 

competitivos novos (por exemplo, dados de pacote de alta velocidade, multimídia, etc.). Uma capacidade 

crítica necessária para facilitar tal opção de mercado é a faixa múltipla do espectro 2G atual com novas 
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alocações de faixas IMT-2000 adequadas, ou seja, a “integração” eficiente de faixas múltiplas e não 

contíguas. Por exemplo, a opção que permite o fornecimento de serviços 3G combinados com PCS/ 1,9 GHZ 

com canais adjacentes IMT-2000 2 GHz será uma opção de mercado competitiva que será procurada por 

muitos operadores para que possam manter os serviços atuais de comutação de circuitos 3G (voz, dados de 

velocidade moderada) para suas redes GSM/TDMA/CDMA e ao mesmo integrar o desenvolvimento da 

largura de faixa mais larga e serviços de maior velocidade para o consumidor global. 

 Além disso, os operadores necessitarão da flexibilidade para escolher seus parceiros de roaming de 

maneira competitiva para os serviços pertinentes numa base global, e a capacidade técnica para suportar a 

interoperabilidade da rede e transparência de serviços não deve ser impedida por uma política de espectro 

rígida que separa artificialmente as faixas (não contíguas). Do ponto de vista comercial, isto se aplica tanto aos 

operadores novos como àqueles que já estão estabelecidos. A hipótese de que uma faixa global única é 

obrigatória para a capacidade de roaming global é falsa até mesmo nos dias de hoje com as tecnologias 2G, e 

não é uma razão válida para que seja designado um novo espectro para os serviços IMT-2000 que não 

reconhece a realidade das faixas múltiplas com as faixas existentes como 1,9 GHz/ PCS para apoiar os 

serviços 3G comuns. As tecnologias do tipo SDR e rádio de faixa larga contrariam a evidência histórica de 

evolução das redes no mercado. 

 Existem atualmente muitas técnicas avançadas que estão sendo usadas e aperfeiçoadas a fim de 

melhorar as operações dos sistemas 2G atuais e, baseadas num planejamento correto de transição para IMT-

2000 e aperfeiçoamento de engenharia para o consumidor, estas  técnicas continuarão a fazer importantes 

contribuições para a linha final dos sistemas 3G, além de outros inclusive: processamento de antenas, Vocoder 
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com taxa de transferência baixa, esquemas de modulação mais altos, atribuição de canal dinâmica, técnicas de 

ativação e programação sobre o ar, rádio definido de software, etc. Com o conhecimento adquirido pelos 

operadores durante a transição de sistemas (digitais) análogos para os de segunda geração, não é complicado 

simplesmente adicionar uma nova interface aérea e um novo espectro: o planejamento básico e engenharia de 

“RF”, apoio operacional para todas as funções de background, otimização e automatização da rede além de 

outras partes fundamentais de planejamento continuam sem cessar  − motivados pelo aumento das 

expectativas do consumidor e pelas alternativas competitivas. 

 Deve-se considerar a alocação de novo espectro (tais como as faixas IMT-2000 propostas) como 

capacidade de serviço de rede para um provedor de serviços – novo ou já existente – planejando para 

oferecer serviços que possam em princípio ser suportados em outras faixas num mercado competitivo. Neste 

sentido, a ITU-R e seus respectivos reguladores necessitam de separar logicamente o planejamento e 

alocação do espectro de uma definição restrita de serviços.   

 

 Em Suma 

Uma decisão prudente para o futuro do serviço celular móvel no Brasil escolheria a faixa de 1,9 GHz 

porque essa faixa: 

suporta atualmente todos os principais padrões sem fio digitais (TDMA, GSM, CDMA) num mercado 

aberto e competitivo, resultando em preços mais baixos para o consumidor brasileiro; 

é compatível com o celular análogo AMPS (e.g. 850 MHz) e com os serviços sem fio digitais e planos 

de faixas já existentes; e além disso 
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suporta a migração para serviços e mercados da terceira geração (IMT-2000) dentro da mesma faixa 

designada para a implementação destes serviços. 

 

Muito obrigado pela oportunidade e pela vossa atenção. 

 
Atenciosamente,  
 
 
 
Dr. Richard Downes 
Diretor para América Latina e o Caribe  
Universal Wireless Communications Consortium 
 
1800 112th Ave NE, Suite 260E 
Bellevue, WA 98004 
USA  
Rich.downes@uwcc.org 
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 ANEXO 1: 
 
 Resolução sobre a Alocação e Uso de Espectro para Suportar os Serviços Sem Fio 
Competitivos em Mercados Globais (Outubro, 1998) 
 
A posição do “Universal Wireless Communications Consortium (Consórcio de Comunicações Sem Fio 
Universais) e suas companhias associadas , no que diz respeito às políticas de alocação de espectro disponível 
e a escolha de tecnologia sem fio utilizada para desenvolver os serviços em tal espectro, é de que uma política 
de livre escolha de mercado pode melhor servir aos interesses do fabricante, do provedor de serviços, do 
usuário final e da economia como um todo. 
 
Especificamente, observa-se que as faixas PCS (e.g. 1,9 GHz): 
 
♦  Suportam atualmente todos os principais padrões sem fio digitais (TDMA, GSM, CDMA) num 

mercado aberto e competitivo; 
 
♦ São compatíveis com o celular análogo AMPS (e.g. 850 MHz) e com os serviços sem fio digitais e 

planos de faixas já existentes; e além disso 
 
♦ Suporta a migração para serviços e mercados de terceira geração (IMT-2000). 
 
Como tal, o espectro PCS deve ser disponível para alocação em todos os mercados globais – com uma 
determinação de mercado da tecnologia apropriada usada para desenvolver serviços em tal espectro. 
 
O UWCC representa mais de 100 concessionárias de telecomunicações e vendedores de produtos sem fio e 
serviços. O consórcio dedica-se a apoiar o desenvolvimento e evolução  da família TDMA (UWC –136) de 
interfaces aéreas digitais complementada pelo padrão Wireless Intelligent Network (ANSI-41). Este padrão 
inclui opções viáveis para harmonização e convergência com outros sistemas sem fio digitais que estão sendo 
desenvolvidos (e.g. GSM, PDC). 


