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A Teligent, Inc. é líder global em comunicações fixas sem fio, oferecendo serviços de
voz, dados, Internet e vídeo conferência, de alta qualidade e baixo custo, principalmente
para as empresas de pequeno e médio porte nos Estados Unidos, através de redes de rádio
de microondas, na modalidade fixa sem fio, em banda larga.

A Teligent é licenciada pela U.S. Federal Communications Commission (FCC) para
operar referidas redes de comunicações em 74 das áreas metropolitanas com maior
densidade populacional nos Estados Unidos, utilizando radiofreqüências ponto a ponto e
ponto-multiponto nas faixas de 18 GHz e 24 GHz. Disponibilizando o serviço em 43
localidades em somente 14 meses, a Teligent se firmou como líder do setor na eficiente
implementação de serviços de comunicação de alta velocidade e baixo custo para
clientes.

Mais recentemente, a Teligent iniciou seus planos de expansão global, anunciando
parcerias com a Mannesmann Arcor, na Alemanha, com a Louis Dreyfus e Artemis, na
França, e com a HKNet e a CCT Telecom, em Hong Kong, para disponibilizar sistemas
fixos sem fio de banda larga em todos esses mercados. A Teligent considera o Brasil
como uma parte integrante de suas operações e expansões globais, e está particularmente
entusiasmada com a perspectiva de trazer sua experiência na prestação de serviços fixos
sem fio de alta qualidade, para beneficiar as empresas e os consumidores brasileiros.

Tendo em vista a profundidade de seus conhecimentos no desenvolvimento e operação de
redes de comunicação fixas sem fio, a Teligent acredita que é amplamente qualificada
para fornecer comentários em contribuição à minuta de Regulamento para prestação e
fruição de Serviços Multimídia. De forma geral, a Teligent apoia os esforços da Agência
para adotar regulamentos que propiciam às entidades flexibilidade no desenvolvimento,
disponibilização e operação de suas redes e serviços. Tal modelo foi adotado com sucesso
nos Estados Unidos e facilitaria de forma ímpar a rápida implementação dos Serviços de
Multimídia, beneficiando, consequentemente, o interesse público.
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Para este fim, a Teligent, Inc., já constituiu duas empresas brasileiras (Teligent do Brasil
Holding Ltda. e Teligent to Brasil Ltda.), e pretende iniciar suas operações no país assim
que possível.

Assim sendo, a Teligent, Inc., vem, no curso do processo legal da Consulta Pública n.º
246, de 11 de Setembro de 2000, perante esta respeitável Agência Reguladora, apresentar
seus comentários, para apreciação.

Atenciosamente,

Original em inglês assinado por:
Terri B. Natoli
Vice-Presidente de Assuntos Regulatórios e Governamentais

E, também por seu procurador, conforme instrumento de mandato notarizado e outorgado
em 06 de Outubro de 2000:

_______________________________
Fabio Kujawski
Carvalho de Freitas e Ferreira
Advogados Associados



Contribuição da Teligent à
Consulta Pública n.º 246, de 11 de setembro de 2000

1. Artigo 3:

Redação original

“Art. 3.  O Serviço de Comunicação Multimídia é um serviço fixo de
telecomunicações de interesse coletivo, prestado em âmbito nacional e
internacional, no regime privado, que possibilita a oferta de informações
multimídia, utilizando quaisquer meios, a assinantes dentro de uma área de
prestação de serviço.

Parágrafo único. Distinguem-se do Serviço de Comunicação Multimídia, o
Serviço Telefônico fixo Comutado destinado ao uso do público em geral (STFC),
o Serviço de Radiodifusão e o Serviço de Comunicação Eletrônica de Massa por
Assinatura.”

Comentários:

A Teligent é fortemente a favor de uma ampla definição de SCM, para
efetivamente permitir a prestação de uma grande gama de serviços de
telecomunicações sob o amparo de uma licença para SCM. Isso faz sentido para a
indústria, especialmente quando consideramos a convergência de serviços de
telecomunicações e redes. Especificamente, deve ser facultado às operadoras de
SCM  realizar a agregação (“bundle”) de telefonia de voz, vídeo conferência,
dados em alta velocidade e outros serviços em uma única oferta de serviço. A
Teligent acredita que os assinantes estão cada vez mais buscando uma única fonte
para os serviços de voz, vídeo e dados que necessitam. Ao permitir às prestadoras
de SCM oferecer referidos serviços sob uma definição ampla de SCM, a
ANATEL estará ajudando a assegurar que as ofertas de SCM sejam coerentes às
demandas de assinantes, aumentando portanto a probabilidade de sucesso do SCM
no mercado.

2. Artigo 7

Redação original

“Art. 7. É obrigatória, quando solicitada, a interconexão entre as redes de
suporte do SCM e entre estas e as redes de outros serviços de telecomunicações
de interesse coletivo, observado o disposto na Lei n.° 9.472, de 16 de julho de
1997 e no Regulamento Geral de Interconexão, aprovado pela Resolução n.° 40,
de 23 de julho de 1998.”



Comentários 1:

A Teligent entende que esse artigo é importantíssimo. A ANATEL precisa tomar
todas as medidas, do ponto de vista legislativo, para assegurar que a utilização das
redes esteja livremente disponível a todos os concorrentes e novos entrantes.

2.1 Inclusão de um parágrafo único no Artigo 7.

“Art. 7.  Parágrafo único.  A ANATEL deve tomar todas as medidas para
assegurar o acesso pelas prestadoras de SCM à infra-estrutura dos prédios e
residências, inclusive à rede interna dos assinantes, para os fins da prestação de
SCM.”

Comentários 2:

A inclusão deste parágrafo é absolutamente necessária, visto que existem casos
em que certas dificuldades são impostas pelas teles que já utilizam referida infra-
estrutura predial em ambientes condominiais. Portanto, a falta de acesso à tais
ambientes pode representar uma séria barreira ao serviço e à competição.  A
Agência deve, através da expedição de suas regras normativas, assegurar que
todos os cidadãos brasileiros tenham uma escolha de SCM a preços competitivos.

3. Artigo 10

Redação Original

“Art. 10.  A remuneração pelo acesso às redes deve ser livremente pactuada entre
as prestadoras de SCM e as demais prestadoras de serviços de telecomunicações
de interesse coletivo.”

Redação Proposta:

“Art. 10.  A remuneração pelo acesso às redes deve ser livremente pactuada entre
as prestadoras de SCM e as demais prestadoras de serviços de telecomunicações
de interesse coletivo, estritamente observados os princípios previstos no artigo
152 da Lei n.° 9.472/97.”

Comentários:

Em referenciando a LGT, fica mais claro que as políticas a serem adotadas pelas
operadoras entre si não devem ser discriminatórias.



4. Artigo 30.  Parágrafo 2.º

Redação Original

“Art. 30.  Parágrafo 2.  O valor de pagamento referido neste artigo será
compatível com o porte do serviço a ser prestado, devendo ser fixado pela Anatel
pelo menos doze meses antes de expirar o prazo da outorga, levando-se em
consideração as condições de prestação do serviço à época da prorrogação.”

Redação Proposta:

“Art. 30.  Parágrafo 2.  Para os fins de renovação da radiofreqüência, a
ANATEL deverá aplicar os métodos de cálculo de preço previstos na Resolução
68, de 20 de novembro de 1998.”

Comentários:

Os preços para a prorrogação devem ser fixos, e conforme previamente fixados
pela Anatel, na resolução acima referenciada. Os investidores precisam ter um
cenário claro e definido referente aos custos operacionais das empresas. O grau de
incerteza trazido por esse artigo gera consistentes dúvidas sobre a capacidade de
investimento das empresas. Tal cenário se torna ainda pior quando a outorga de
radiofreqüência dependeu de um anterior processo de licitação. As condições de
preço da prorrogação não devem ficar ao inteiro critério e arbítrio da Agência.

5. Art. 50.  Parágrafo 2

Redação Original

“Art. 50. Parágrafo 2.  Quando a prestadora pretender efetuar alterações das
características técnicas constantes do Projeto de Instalação, antes do início da
operação do sistema, deverá submetê-las à Anatel pelo menos 30 (trinta) dias
antes da data prevista para o funcionamento.”

Proposta de inclusão de novo parágrafo, como segue:

“Art. 50. Parágrafo 3.  Caso a Agência não manifeste, por escrito, seu desacordo
com as alterações propostas dentro do prazo de 30 dias, tais alterações serão
consideradas devidamente aprovadas.”

6. Artigo 54

Redação Original

“Art. 54.  As prestadoras de SCM interessadas na obtenção de licença de
funcionamento de estação deverão, previamente à sua solicitação, realizar



coordenação de freqüências considerando os parâmetros técnicos estabelecidos
na regulamentação e no edital de licitação, se for o caso, visando à identificação
e solução de possíveis incompatibilidades de operação, apresentando à Anatel
cópia de acordo assinado com as prestadoras envolvidas.”

Comentários:

De forma geral, a Teligent concorda com as propostas da Agência nos termos
deste Artigo referente à necessidade de coordenação prévia de freqüência.
Conforme proposto pela Agência, a Teligent também acredita que a engenharia
responsável de sistema e a cooperação entre as entidades autorizadas é necessária
para resolver e/ou impedir a possibilidade de interferência prejudicial, devendo-se
levar em conta todas as possíveis modalidades de interferência.

7. Artigo 55

Redação Original

“Art. 55.  Não havendo acordo entre as prestadoras, a Anatel, por solicitação de
pelo menos uma delas, e levando em conta a melhor forma de atender ao
interesse público, indicará as modificações necessárias nas características
técnicas das estações licenciadas ou de estação pretendida.”

Redação Proposta:

“Art. 55.  Não havendo acordo entre as prestadoras, a Anatel, por solicitação de
pelo menos uma delas, e levando em conta a melhor forma de atender ao
interesse público, indicará, dentro de 30 dias contados da data da solicitação, as
modificações necessárias nas características técnicas das estações licenciadas ou
de estação pretendida.”

Comentários:

É importante ter um regulamento definindo um prazo dentro do qual a Anatel
resolverá as controvérsias referentes à coordenação de radiofreqüência.

8. Artigo 66

Redação Original

“Art. 66. A prestadora não poderá impedir, por contrato ou por qualquer outro
meio, que o assinante seja servido por outras redes ou serviços de
telecomunicações.”



Comentários:

A Teligent fortemente apoia esta disposição.

9. Artigo 72 (Inclusão de um novo Parágrafo, após o Parágrafo Único existente)

Redação Proposta:

“Art. 72.  Parágrafo Segundo.  Caso a prestadora incorra em custos associados
ao aprovisionamento ou disponibilidade de recursos técnicos para efeitos de
suspensão do sigilo das comunicações, poderá a prestadora cobrar do solicitante
os custos efetivamente incorridos para tal finalidade.”

Comentários:

Não é razoável exigir que as prestadoras suportem tais custos, que nada se
relacionam à exploração dos serviços. Se, por exemplo, uma decisão judicial
demandar a revelação de dados e informações confidenciais, e há custos
associados a tal procedimento, o solicitante deve ser responsável pelos mesmos. O
então existente Parágrafo Único deverá ser renomeado Parágrafo Primeiro.

10. Inclusão de novo Artigo (78), após o Artigo 77 existente

Redação Proposta:

“Artigo 78:  Para o efeito dos serviços descritos nos Artigos 75, 76 e 77, a
prestadora deverá ter o direito de cobrar pelos mesmos, seguindo as políticas de
preços da própria prestadora.”

Comentários:

Vide comentários ao Artigo 72 acima. Consequentemente, todos os artigos
remanescentes devem ser renumerados.

11. Artigo 81.  Parágrafo Único

 Redação Original

“Art. 81. Parágrafo Único.  O interessado deverá protocolizar requerimento na
Agência, solicitando a conversão de que trata o caput deste artigo, no prazo
máximo de 90 (noventa) dias após publicação deste Regulamento no Diário
Oficial da União.”



Redação Proposta:

“Art. 81. Parágrafo Único.  O interessado deverá protocolizar requerimento na
Agência, solicitando a conversão de que trata o caput deste artigo, no prazo de
180 (cento e oitenta) dias após publicação deste Regulamento no Diário Oficial
da União, ficando a prorrogação deste prazo ao critério da Agência”

Comentários:

A Teligent acredita que o prazo de 90 dias talvez não seja tempo suficiente para o
cumprimento de todas as condições subjetivas e objetivas para a conversão da
licença. Além disso, presumimos que a Anatel deseja que todas as atuais
prestadoras de serviços limitados migrem para os novos serviços de multimídia.

12. ANEXO V, Art. 1, IV:

Redação Original:

“Art. 1.  O requerimento da emissão de Licença para Funcionamento deve ser
instruído por:
(....)
IV – apresentação de relação nominal, com endereço, de todos os
estabelecimentos públicos ou de reconhecida utilidade pública aos quais será
prestado o serviço com isenção de pagamento de adesão e mensalidades.”

Comentários:

A Teligent acredita que este item deve ser excluído. A questão se a prestadora
oferecerá ou não serviços gratuitos a estabelecimentos públicos depende
exclusivamente de seu plano empresarial. Tendo em vista que o SCM é um
serviço privado, a prestadora deverá ter a liberdade de estabelecer suas próprias
políticas de preços, tanto em relação aos estabelecimentos públicos quanto aos
privados. Além disso, a obrigação de apresentar uma relação nominal é
inconsistente num ambiente de serviços competitivos onde as decisões sobre os
preços e os termos e condições do serviço devem ser determinadas pelo mercado.

____________________________
Fabio F. Kujawski
Procurador da Teligent, Inc.
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