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Prezados Senhores, 
 
Vimos por meio deste enviar os comentários da Nokia do Brasil à Consulta 
Pública 366. Informamos que não temos comentários à Consulta Pública 367. 
 
Atenciosamente, 
 
Raimundo Duarte 
Gerente de Assuntos Regulatórios e de Indústria 
Manager for Regulatory and Industry Affairs 
* +55 21 2483 9836       * Fax +55 21 2494 4972  
*+55 21 9263 6723    * raimundo.duarte@nokia.com 
 
 
  



 

 MAIL  2 (4) 
    
Nokia do Brasil – Assuntos Regulatórios    
Raimundo Duarte 03 de Abril de 2002   
 
CONSULTA PÚBLICA 366 
 
INTRODUÇÃO 
 
Após a publicação da Resolução 227 em 21 de junho de 2000, a Anatel indicou claramente ao setor de 
telecomunicações a firme disposição de integrá-lo à comunidade mundial de informações, permitindo às 
Prestadoras a aquisição de equipamentos produzidos em larga escala e com todos os benef’ícios daí 
decorrentes. Sem dúvida os resultados de tal decisão começam a ter os seus reflexos pela prática de 
preços cada vez mais acessíveis aos cidadãos brasileiros. Entendemos que esta foi uma primeira e 
importante etapa no nosso modelo de crescimento e desenvolvmento do setor de telecomunicações. 
 
Do ponto de vista da indústria, a definição de um modelo de desenvolvimento e para onde a Anatel deseja 
que o setor caminhe também é de fundamental importância, para que possamos nos planejar e atender à 
altura as demandas não só internas como externas, deste importante segmento de desenvolvimento da 
sociedade. 
 
Entendemos que a presente consulta atende no geral a este tipo de perspectiva, exceto em um único e 
importante ponto, conforme expresso no Artigo 2 da Consulta Pública em análise. Na forma como está 
redigido o artigo, entende-se que a Anatel na prática permitirá a adoção do que se chama no mercado, de 
um padrão “híbrido”, ao destinar as novas faixas do STFC (para onde deverão migrar as Prestadoras do 
STFC) ao Serviço Móvel Pessoal (SMP).  
 
Além deste aspecto, a ocupação da faixa conforme estabelecida no Artigo 17, restringirá o uso do IMT-
2000 na porção superior do enlace de subida, pela necessidade de estabelecimento de banda de guarda, 
cuja extensão em MHz ainda se encontra em estudos na UIT.  
 
Sugerimos também que se a extensão de 2x5 MHz (1895 a 1900 MHz e 1975 a 1980 MHz) seja destinada 
às Concessionárias do STFC em caráter primário para aplicações de acesso sem fio por um período de 5 
anos, após o qual tal destinação passaria para caráter secundário na faixa superior (1975 a 1980 MHz), de 
forma a preservar as operações em caráter primário para das Prestadoras que utilizam TDD e abrir maior 
espaço ao IMT-2000, pois serão necessários no mínimo 5 MHz de banda de guarda. 
 
 
COMENTÁRIOS 
 
Sugestão de Texto para o Ar tigo 2:  
 
“O uso das faixas de 1895 MHz a 1910 MHz e de 1975 MHz a 1990 MHz é destinado em caráter primário 
para a prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado destinado ao uso do público em geral - STFC, 
exclusivamente para aplicações de acesso fixo sem fio. e, em caráter secundário, para prestação do 
Serviço Móvel Pessoal - SMP.” O uso da faixa de 1975 a 1980 MHz se dará em caráter primário até 
31.12.2006.” 
 
Justificativas: 
 
A presente sugestão de texto retira a possibilidade de exploração de serviços móveis na faixa de 1.9 GHz, 
entendendo que isto acarretaria dificuldades de planejamento na indústria, que após a Resolução 227 está 
voltando o seu desenvolvimento para a produção e fornecimento de GSM no país. Tal decisão pode afetar 
o modelo de competição e o plano de negócios das Prestadoras móveis, que ao fazerem as ofertas de 
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preço das licenças, provavelmente não levaram em conta a existência de uma nova Prestadora móvel, que 
poderá começar a sua operação uma vez autorizada pela Anatel.  
 
A sugestão de texto preserva os atuais 2x10 MHz para as Autorizadas do STFC em aplicações de acesso 
fixo sem fio e permite que as Concessionárias possam utilizar os 2x5 MHz, em caráter primário para a 
mesma aplicação, até 31.12.2006.  
 
Entendemos que as Concessionárias deveriam utilizar prioritariamente as faixas de 1800 MHz para prover 
acesso fixo sem fio (como já vem sendo adotado por uma delas) e existem poucos sistemas instalados na 
faixa de 1.9 GHz pelas demais Concessionárias e que não deveriam ser incentivados, de forma a preservar 
as faixas do IMT-2000. 
 
A redação proposta também garante o acesso em caráter primário às Prestadoras que utilizam tecnologia 
TDD e uma maior faixa para o IMT-2000 (pelo menos mais 5 MHz). 
 
 
Sugestão de Texto para o Artigo 3: 
 
“A autorização de uso de radiofreqüências será outorgada com exclusividade às Prestadoras 
Concessionárias em suas respectivas áreas de prestação do serviço, nas subfaixas de freqüências de 1895 
MHz a 1900 MHz e de 1975 MHz a 1980 MHz até 31.12.2006, quando então operarão em caráter 
secundário.” 
 
Justificativas: 
 
A presente sugestão de texto não altera o status da Autorizadas porém restringe o uso da faixa de 1.9 GHz 
pelas Concessionárias do STFC nas aplicações de acesso sem fio. A Anatel deveria incentivar o uso da 
faixa de 1800 MHz pelas Concessionárias, onde existe faixa disponível. Estaria assim fazendo, em nosso 
entender, uso otimizado do espectro. A mudança de atribuição (primário para secundário) dá maior 
possibilidade para as faixas do IMT-2000 e incentiva o desenvolvimento da faixa de 1800 MHz, na filosofia 
da atual Resolução 227. 
 
 
Sugestão de Texto para o Artigo 13: 
 
“A ocupação das faixas de radiofreqüências de 1895 MHz a 1900 MHz e de 1975 MHz a 1980 MHz deve 
ser iniciada pelo uso das freqüências mais próximas de 1895 1900 MHz e a sua freqüência para mais 
próxima de 1975 1980 MHz até a ocupação total das faixas.” 
 
Justificativas: 
 
A forma sugerida de ocupação do espectro facilita a introdução do IMT-2000 no Brasil. 
 
 
Sugestão de Texto para o Artigo 20: 
 
“Art. 20. Aos sistemas existentes autorizados a operar em caráter primário nas faixas de radiofreqüências 
de 1895 MHz a 1910 MHz e de 1975 MHz a 1990 MHz e que utilizem as canalizações estabelecidas pela 
Norma 02/75, aprovada pela Portaria MC n.º 462, de 26 de maio de 1975, aplica-se o estabelecido na 
Resolução n.º 231, de 19 de julho de 2000, da Anatel.” 
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Justificativas: 
 
A mudança está de acordo com o proposto para a mudança de status da faixa 1975 a 1980 MHz de 
primário para secundário a partir de 31.12.2006. 
 
 
Sugestão de Texto para o Art. NOVO 1: 
 
“Os sistemas de autorizadas de STFC operando em caráter primário nas faixas de 1860 MHz a 1870 MHz e 
de 1940 MHz a 1950 MHz, quando fizerem uso de tecnologia TDD, deverão ser remanejados para as 
faixas de 1880 MHz a 1885 MHz e de 1895 1900 MHz a 1910 MHz.” 
 
Justificativas: 
 
Os 5 MHz se forem usados em caráter primário por empresas Prestadoras de STFC utilizando acesso TDD 
vão igualmente impactar a introdução do IMT-2000, nas regiões de sua prestação de serviços, pois este 
espectro é pareado com a porção final do uplink do IMT-2000. O ideal seria destinar estes 5 MHz na faixa 
de 1800 MHz. 


