
Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2001 

 

Prezados Senhores, 

 

Motta, Fernandes Rocha – Advogados vem, pela presente, apresentar as razões 

pelas quais encaminha os comentários aos comentários submetidos pelo público às 

normas divulgadas através da Consulta Pública nº 276, de 10 de janeiro de 2001, 

a respeito das diretrizes propostas para o uso de radiofreqüências na faixa de 900 

MHz para prestação do Serviço Móvel Pessoal – SMP. 

 

NÃO É NECESSÁRIA OU APROPRIADA A ALOCAÇÃO DE QUANTIDADES 

DIFERENTES DE ESPECTRO 

 

Acreditamos que a ANATEL não deveria pretender conciliar as vantagens e 

desvantagens, para prestadora de serviços de telecomunicações, decorrentes de 

decisões estratégicas relativas à tecnologia a ser utilizada nos seus negócios. Ao 

contrário, a ANATEL melhor atingiria seus objetivos de promover competição e 

paridade de espectro atribuindo a cada uma das cinco potenciais prestadoras 

idêntica quantidade de espectro, deixando a escolha da tecnologia a critério de 

cada uma das prestadoras e do mercado. Nesse sentido, como já ressaltamos em 

nossos comentários originais, a ANATEL deveria restringir a utilização da faixa de 

900 MHz exclusivamente às novas prestadoras de SMP. 

 

Como anteriormente identificado, dentre os fatores considerados na elaboração 

das diretrizes propostas para o uso dessa faixa na prestação do SMP, a ANATEL 

elencou os seguintes: 

 

a) necessidade de propiciar condições para uma efetiva competição entre os 

diversos prestadores do Serviço Móvel Pessoal (Considerando nº 5); e 

 



b) necessidade de se buscar, entre as prestadoras do Serviço Móvel Pessoal, 

equilíbrio em termos de quantidade de espectro para a prestação do serviço 

(Considerando nº 6). 

 

Em alguns comentários foi alegado que a atribuição, às novas prestadoras das 

bandas C, D e E, de faixa adicional de 5MHz no espectro de 900 MHz não atingiria 

tais objetivos. Embora admitindo que tal alocação venha propiciar igual quantidade 

de espectro para cada uma das cinco prestadoras, alegou-se que essa igualdade 

matemática seria, de fato, enganosa, por dois motivos: 

 

Ø a descontinuidade das sub-bandas reduziria a quantidade de prestadoras por 

setor disponível em sistema que conjugue os espectros de 800MHz e 1900MHz 

e criaria disparidade; 

Ø a disponibilidade de equipamento GSM para atuação em banda dupla (de 

800MHz / 1900MHz) seria limitada, criando, como conseqüência, custos 

adicionais para as prestadoras existentes, que utilizam 800MHz. 

 

Todavia, tais razões não têm suporte fático, como demonstrado em sólidas 

análises de engenharia e comprovado pela realidade do mercado atual de 

equipamentos móveis. A ANATEL deveria manter a postura pró-competitiva de 

igual alocação de espectro para todas as prestadoras. 

 

Isso porque, em primeiro lugar, a descontinuidade na alocação de espectro afeta 

tanto as atuais titulares de licenças, como as novas autorizatárias das bandas C, D 

e E. Uma vez que o GSM pode operar em ambas as faixas (900MHz e 1800MHz), 

não é correto assumir que as duas faixas de frequência possam simplesmente ser 

somadas e tratadas como banda contínua de 35MHz de canais GSM. Na verdade, 

as duas faixas devem ser canalizadas separadamente, com adequada proteção a 

cada uma delas. 

 



É igualmente incorreto concluir que, pelo fato de o CDMA se utilizar de canais de 

maior largura, a descontinuidade das bandas prejudicaria o uso do espectro de 

1.900MHz a ponto de criar desvantagem competitiva em relação às prestadoras 

das bandas C, D e E, que, de forma simultânea, operarão em espectros de 

1800MHz e 900MHz. Apesar de o CDMA usar canais mais largos, tal tecnologia 

também permite níveis muito mais elevados de reutilização de frequência, criando 

sua própria eficiência. A afirmativa de que o CDMA é, portanto, menos eficiente 

que o GSM, é completamente insustentável. 

 

Há, ainda, outras vantagens que aproveitam às operadoras  de bandas A e B, pelo 

uso da tecnologia existente com que operam. A interface aérea do TDMA utilizada 

pelas prestadoras das bandas A e B (IS-136) baseia-se na possibilidade de 

transmissão de 30KHz, onde cada faixa de transmissão suporta a utilização 

simultânea de 6 unidades de tempo, sendo mais eficiente que o GSM, que 

transmite 200KHz acomodando 8 unidades de tempo. MHz por MHz, o sistema IS-

136 admite, na mesma unidade de tempo, cursar maior quantidade de ligações 

que o GSM. Isso faz com que as prestadoras das bandas A e B (que utilizam o 

TDMA) contem com vantagem competitiva frente às futuras operadoras de SMP.  

 

Caso a escolha recaia sobre a tecnologia GSM, existe ou existirá, em futuro 

bastante próximo, equipamento que opere na banda dupla (800MHz / 1900MHz). 

Na verdade, a ANATEL pode estar segura de que a disponibilidade de tais 

equipamentos crescerá com o tempo. Adicionalmente à demanda interna por esses 

equipamentos, sabe-se que existem algumas operadoras norte-americanas que 

utilizam ambos os espectros (de 800MHz e de 1900MHz), que, em conjunto com 

fabricantes, estão desenvolvendo aqueles equipamentos. A ANATEL não deve 

atribuir a alguns competidores faixas adicionais de espectro com base nesses 

fundamentos, uma vez que, muito provavelmente, não haverá qualquer 

necessidade de espectro adicional à medida em que o mercado de equipamentos 

se desenvolva. 



Com base no acima exposto, não há necessidade alguma de prover faixa adicional 

para as prestadoras das bandas A e B. Ressaltamos, mais uma vez, o fato de não 

dever a ANATEL tentar compensar cada operadora por vantagens ou desvantagens 

competitivas porventura decorrentes da escolha, por cada uma delas, da 

tecnologia a ser utilizada na prestação do serviço móvel. A função da ANATEL não 

é compensar as prestadoras pelas desvantagens do GSM, de forma que elas só 

usufruam das vantagens. Ao contrário, a ANATEL deveria deixar a cargo das 

prestadoras as decisões estratégicas sobre a tecnologia, permitindo aos usuários e 

investidores determinarem qual prestadora é mais eficiente. 

 

Da mesma forma que há vantagens e desvantagens associadas ao uso, pelas 

prestadoras das bandas C, D e E, das faixas de 900MHz e 1800MHz, há vantagens 

e desvantagens associadas à utilização, pelas operadoras existentes, das faixas de 

800MHz e 1900MHz. Acreditamos que o tratamento mais adequado seja a ANATEL 

alocar larguras de espectro matematicamente idênticas a cada um dos cinco 

potenciais competidores, deixando a cada um deles a determinação da melhor 

forma de utilização do espectro para uma eficiente prestação dos serviços. 

 

Se a licitação para 900MHz for limitada às prestadoras das bandas C, D e E, então 

as prestadoras das bandas A e B contarão com um total de 35MHz de espectro 

(25MHz na faixa de 800MHz + 10MHz na de 1900MHz), mesma quantidade de 

espectro disponível para as operadoras das bandas C, D e E (30MHz na faixa de 

1800MHz + 5MHz na de 900MHz). Tal cenário mostra-se consistente com o 

objetivo da ANATEL de promover equilíbrio em termos de quantidade de espectro 

a ser detido por cada uma das prestadoras de SMP, pelo que encorajamos a 

Agência a prosseguir nessa linha. 

 

 

 



A ANATEL NÃO DEVE LIMITAR O USO DO ESPECTRO DE 900MHZ A ÁREAS 

RURAIS 

 

Outras contribuições, que se referiram sobre a possibilidade de interferência, 

sugeriram que a utilização do espectro de 900MHz pelas operadoras de SMP se 

restringisse às áreas rurais, ou seja, àquelas não abrangidas nas áreas de tarifa 

básica. Especificamente, foi proposto o uso restrito dessa frequência como forma 

de não causar interferência nos equipamentos médicos ISM operando na mesma 

faixa. Além do mais, esses equipamentos poderiam interferir com os sistemas SMP, 

causando um declínio da qualidade do serviço e insatisfação do usuário. 

 

Sobre a capacidade dos serviços de SMP interferirem com os equipamentos ISM, a 

ANATEL já examinou o assunto, tendo rejeitado tal argumento como base para a 

restrição do uso do espectro de 900MHz. De qualquer modo, a proposta de proibir 

a utilização do espectro de 900MHz nas áreas de tarifa básica é muito ampla. Não 

existe evidência alguma de que tamanha restrição ao uso do espectro de 900MHz 

seja essencial para proteger as operações ISM. 

 

Como já observado pela ANATEL e pela UIT, a radio-engenharia indica que é muito 

mais provável que o equipamento ISM cause interferência em operações móveis, 

tais como o SMP (vide Recomendação UIT-R SM.1056 1, sobre limitação de 

radiação de equipamentos industriais, científicos e médicos (ISM), Questão UIT-R 

70/1). Se essa interferência efetivamente ocorre, afetando a qualidade dos 

serviços, isso é matéria para ser considerada pelos gerentes e engenheiros de rede 

das prestadoras das bandas C, D e E que utilizam o espectro de 900MHz. Parece 

ser inteiramente prematuro a ANATEL impedir as autorizatárias das bandas C, D e 

E de administrar essa interferência pela simples proibição do uso do espectro de 

900MHz nas áreas de tarifa básica. 

 



O documento da UIT acima mencionado indica como a matéria deve ser tratada 

(dentre outros fatores, a UIT recomenda que os administradores considerem a 

última versão da publicação 11 do Comitê Especial Internacional de Rádio-

Interferência-CISPR como guia para aplicação de limites e métodos de aferição da 

regulamentação sobre equipamentos ISM, como forma de proteger as 

comunicações de rádio). Abordar a matéria desta forma, sem ser com a mera 

proibição, seria mais consistente com o objetivo indicado no Considerando 5 acima 

– de promover competição – uma vez que a ausência do espectro de 900MHz 

elimina muito do valor das licenças de C, D e E, desencorajando a competição por 

novas prestadoras de SMP. 

 

A EMBRATEL SUGERE, CORRETAMENTE, QUE A ANATEL VINCULE AS LICENÇAS 

PARA AS BANDAS C, D E E COM AS TRÊS LICENÇAS DE 900MHZ DISPONÍVEIS 

 

Em seus comentários a Embratel sugere que a ANATEL introduza regra no sentido 

de que somente uma das sub-bandas referidas nos incisos I, II e III do item 3.1. 

da Consulta Pública, vinculadas às bandas C, D e E, possa ser atribuída a uma 

mesma prestadora de SMP. Concordamos com a sugestão de vincular as bandas 

de 900MHz às bandas C, D e E de 1 800MHz. 

 

De forma geral, agências regulatórias não devem restringir o acesso a 

determinadas faixas de espectro, permitindo a alocação dele somente a novos 

entrantes. Entretanto, quando o propósito da alocação de espectro adicional na 

faixa de 900MHz é complementar o espectro de 1800MHz, ao mesmo tempo em 

que o novo espectro na faixa de 1900MHz destina-se às prestadoras operando em 

800MHz, é razoável conceder aos potenciais competidores para as bandas C, D e E 

o máximo de certeza possível de que algum espectro na faixa de 900MHz estará 

disponível, bem como vincular, às sub -faixas de 1800MHz, sub-faixas de 900MHz a 

cada uma das bandas C, D e E. 

 



Tal tratamento auxiliaria a ANATEL em sua política de incrementar a competição e 

de atrair novos interessados na licitação para as bandas C e E. Aquela vinculação 

de sub-faixas seria feita, por óbvio, sem que se impedisse futuras transferências 

de licenças ou se criasse dificuldades excessivas para o vislumbrado processo de 

consolidação ou outras modificações no mercado de telefonia móvel, que deverão 

ser analisadas sob a ótica da legislação de telecomunicações, especialmente dos 

princípios relacionados à defesa da livre competição.  

  

******************************************************************* 

 

Comentários específicos a algumas das sugestões apresentadas seguem abaixo. 

 

Item “3.1.” – Concordamos com as sugestões apresentadas pela Embratel, no 

sentido de vincular as sub-faixas de frequência a cada uma das bandas do SMP (C, 

D e E). 

 

Itens “4.1.a.” e “4.1.c.” – Concordamos inteiramente com as razões apresentadas 

por Manesco, Ramires, Perez e Azevedo Marques-Advocacia para sustentar a 

prevalência do SMP (prestado em caráter primário) frente a possíveis interferências 

que possam decorrer da utilização de equipamentos ISM na faixa de 900MHz. 

Discordamos, por outro lado, dos comentários apresentados pela Telefônica 

Celular e pela Telemig Celular quanto à possível restrição do uso da faixa de 

900MHz do SMP somente no meio rural. 

 

Item “4.7.” – Concordamos com os comentários formulados pela Embratel, que 

justificam a sugestão de redação apresentada, no sentido de destinar um conjunto 

de sub-faixas para cada uma das prestadoras do SMP nas bandas C, D e E. 

 

Item “5.3.” – Por todas as razões por nós já apresentadas, que são ratificadas 

nessa nova contribuição, discordamos dos comentários da Telefônica Celular e 



Telemig Celular, pois consideramos que o uso da faixa de frequência de 900MHz 

deve se restringir às prestadoras das bandas C, D e E, como medida de equilibrar 

a quantidade de espectro a ser detido pelas prestadores de telefonia móvel. 

 

Atenciosamente, 

MOTTA, FERNANDES ROCHA - ADVOGADOS 

Luiz Leonardo Cantidiano 


