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Prezados Senhores, 
 
Vimos por meio deste enviar os comentários da Nokia do Brasil à Consulta 
Pública 368. 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 
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CONSULTA PÚBLICA 368 
 

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. 
 
Na consulta pública em análise tal modelo se aprofunda e por isso somos plenamente de acordo com a 
redação proposta, exceto em um ponto, para o qual solicitamos que seja extendida a faixa do IMT-2000, 
para o total de 2x60 MHz FDD, conforme identificado pela UIT. Desta forma estamos certos que poderemos 
usufruir plenamente deste avançado sistema de comunicações móveis. 
 
Os nossos comentários se justificam (em consonância também com os feitos para a Consulta Pública 366), 
pelo fato de acharmos que 2x10 MHz serem suficientes para as Autorizadas do STFC, sendo que os 2x5 
MHz adicionais propostos para as Concessionárias do STFC deveriam ser destinados em caráter primário 
até uma certa data, não incentivanmdo assim o uso da faixa de 1.9 GHz para estes serviços, pelos motivos 
explicados nos comentários à Consulta Pública 366. 
 
Outro argumento seria o de que a UIT não concluiu os estudos sobre a quantidade de faixa necessária, 
considerando as configurações que vão existir a partir das Resoluções oriundas das Consultas Públicas 
366 e 368, caso sejam mantidos os textos propostos com relação a este assunto. 
 
Ao se supor uma banda de guarda de 5 MHz, os 55 MHz propostos poderão acomodar duas Prestadoras 
de 2x15 MHz e até duas de 2x10 MHz. Conforme sugestão do Forum UMTS, este espectro não será 
suficiente para aplicações que demandem altas taxas de transmissão.  
 
Portanto o texto proposto impõe limitações de faixa em apenas uma Prestadora IMT-2000. Se levarmos em 
consideração o sentido de ocupação da faixa, comentado na Consulta Pública 366, o impacto é ainda mais 
reduzido. 
 
 
COMENTÁRIOS 
 
Proposta de Texto Artigo 2o.: 
 
“Destinar para o uso por sistemas móveis de telecomunicações IMT-2000 da UIT, em caráter primário e 
sem exclusividade, as seguintes faixas de radiofreqüências:  
 
I. de 1885 MHz a 1895 MHz;  
 
II. de 1920 MHz a 197580 MHz; e  
 
III. de 2110 MHz a 216570 MHz;” 
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Justificativas: 
 
Destinar uma maior quantidade de espectro para o IMT-2000, conforme recomendado pelo Forum UMTS 
de 2x15 MHz FDD para cada Prestadora. Nesta proposta a banda de guarda terá impacto apenas em uma 
Prestadora. 


