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São Paulo, 07 de agosto de 2000. 
 
 
À 
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PRIVADOS 
CONSULTA PÚBLICA Nº 202, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1999 
Proposta de Regulamento do Serviço Móvel Especializado 
SAS- Quadra 06 – Edifício Sérgio Motta – 2º andar – Biblioteca 
70313-900 – BRASÍLIA – DF 
 
 
Prezados Srs., 
 
 
 BCP S.A. e BSE S.A., concessionárias do Serviço Móvel Celular nos termos dos 
contratos DOTC-003/97-SFO/MC-ANATEL  e DOTC-004/97-SFO/MC-ANATEL, com 
sede na Rua Flórida, 1970, São Paulo, SP, inscritas no CNPJ sob nro. 40.432.544/0001-47 
e 02.421.421/0001-11 respectivamente, vêm através desta apresentar seus comentários e 
contribuições às diretrizes para a implementação do SMP, objeto da consulta pública nro. 
241/2000. 
 
 
Considerações preliminares. 
 
 
 As diretrizes postas em consulta pública visam a atender a 3 objetivos: a) criar o 
arcabouço normativo para o Serviço Móvel Pessoal - SMP, como sucedâneo do Serviço 
Móvel Celular – SMC; b) balizar a elaboração do edital de concorrência pública para a 
outorga de autorizações do SMP e ; c) criar condições para a transição do SMC para o 
SMP. 
 
 Embora bastante sucinto o texto sob análise revela ainda o ambicioso objetivo de 
transformar completamente o modelo adotado pelo País para todo o setor de 
telecomunicações a partir de 1995. 
 
 Com efeito, aproveitando o ensejo da ampliação da concorrência no setor das 
comunicações móveis, as diretrizes formuladas pela ANATEL propõem a descaracterização 
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da telefonia móvel como uma categoria competitiva de serviço para conceituá-la como mera 
modalidade de acesso local ao usuário final, mediante a transferência do domínio sobre a 
quase totalidade das ligações para o Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC. 
 
 Dentro desse novo ambiente as operadoras do SMP passam a ter seu papel 
significativamente reduzido no cenário competitivo, que de alternativa competitiva ao STFC 
passam a atuar como meros canais para a terminação de chamadas da rede fixa. 
 
 Sob o ponto de vista da viabilidade econômica da prestação lucrativa do SMP, a 
cláusula que estabelece a “livre negociação” da remuneração pelo uso das redes sem 
considerar o desequilíbrio de forças entre partes, combinada com a que redefine o conceito 
de área de registro lança fortes dúvidas sobre o futuro do serviço.  
 
 Nunca é demais lembrar que, a partir do momento em que o Estado convida a 
iniciativa privada para ocupar espaços nos quais aquele não pretende investir, é fundamental 
que a lucratividade, premissa básica sob a qual se orienta o investidor, seja preservada 
através da manutenção de suas condições mínimas. 
 
 No mundo globalizado o Brasil concorre com dezenas de nações pela preferência dos 
investidores. Estes estão sempre atentos à maneira com que os governos respeitam seus 
compromissos passados. 
 
 Dessa forma, antes e acima de qualquer consideração objetiva acerca das disposições 
propostas nesta consulta pública, desejamos enfatizar a responsabilidade transcendental que 
recai sobre os órgãos reguladores na garantia do desenvolvimento de uma nação em benefício 
das gerações futuras. Para o homem público, entre um objetivo setorial e os objetivos maiores 
da Nação, não pode haver dúvida sobre aquele que deve prevalecer. 
 
Comentários aos dispositivos da Consulta Pública no. 241/2000 
 
• Art. 4º, incisos I e II – Redefinição do conceito de “Área de Registro”. 
 

A vinculação da área de registro ao conceito de área de tarifação do STFC encerra 
gravíssimo equívoco com consequências perversas para o desenvolvimento das 
telecomunicações no Brasil, já que elimina a capacidade das operadoras de SMP de oferecer 
à coletividade preços uniformes e competitivos dentro das extensas áreas de prestação do 
serviço, que poderão inclusive cobrir todo o território nacional. 
 
 Há uma tendência mundial muito benéfica para o consumidor no sentido de oferecer 
planos de preços com preços únicos para áreas de prestação cada vez maiores. A 
competição entre prestadoras tem feito com que esses preços declinem continuamente, 
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beneficiando o consumidor, que gasta menos, assim como a operadora, pois estimula maior 
uso e consequentemente aproveitamento mais lucrativo da sua rede. 
 
 Melhor seria se a área de registro fosse definida como compreendendo no mínimo 
uma área de tarifação do STFC, podendo ser ampliada pela operadora de SMP para 
compreender todas as áreas de prestação por ela exploradas. 
 
 A elogiável proposta de admitir que uma mesma operadora de SMP detenha 
autorização para a prestação de serviços em mais de uma das regiões em que o País será 
dividido só faz sentido se a operadora puder oferecer aos seus usuários a principal vantagem 
inerente a essa situação, qual seja, a de praticar um só preço por minuto de uso em toda a sua 
área de prestação. 
 
 Mantida a redação proposta na consulta pública, será virtualmente impossível para a 
operadora de SMP calcular o custo das chamadas dentro da sua área de prestação eis que 
não será viável conhecer todas as variáveis de custos de remuneração das redes de STFC 
envolvidas. 
 
 Ademais, como não é possível limitar a propagação das ondas de rádio aos limites 
geográficos das áreas de tarifação do STFC, tornar-se-ia absolutamente impraticável realizar 
a correta tarifação das chamadas e observar o disposto no art. 5º da consulta. 
 
 Para as redes já existentes, seria necessário simplesmente reconstruir toda a rede, 
tornando sua operação extremamente onerosa. 
 
 Assim sendo, recomendamos que os incisos I e II em questão passe a ter a seguinte 
redação: 
 
 “I – Área de Registro: área geográfica contínua onde é prestado o SMP, 
tendo o mesmo limite geográfico de uma ou mais áreas de tarifação do STFC, 
conforme definido pela operadora do SMP.  
 
 II – Área de Prestação: área geográfica composta por um conjunto de áreas 
de registro, delimitada no Termo de Autorização, na qual a prestadora do SMP está 
autorizada a explorar o serviço, podendo compreender as várias áreas de prestação 
contínuas exploradas por uma mesma prestadora do SMP.” 
 
 Cumpre observar que a redação acima proposta não impede a implantação do regime 
de escolha do CSP, e traz a vantagem de ampliar a concorrência entre prestadores de 
serviços de telecomunicação fixa e móvel, beneficiando o usuário final. 
 
• Art. 5º, parágrafo 1º - Comunicação entre estações do SMP 
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A definição contida no Inciso I do Artigo 4º, já questionada anteriormente, em 

conjunto com aquela explícita no parágrafo 1º do Artigo 5º da Consulta Pública nº 241, 
evidencia a caracterização do SMP como “acesso móvel local ao STFC”, contrariando 
inclusive sua própria definição como “serviço”. 

  
Conforme mencionado nas Considerações Preliminares acima, a transformação do 

SMP em simples modalidade de acesso local  ao usuário final, contribuirá para sensível perda 
do poder competitivo apregoado pelo Poder Concedente como fundamental no processo da 
privatização das telecomunicações brasileiras, e consequentemente, submetendo-as às 
pressões que certamente advirão por parte das Operadoras do STFC, agora  empossadas 
como “dominantes”. 

 
É preciso que se leve em consideração os enormes custos adicionais que seriam 

impostos às prestadoras do SMP para implantar todos os pontos de presença necessários 
para a entrega das chamadas à operadora de STFC, se mantido o conceito de área de 
registro igual à área de tarifação do STFC. 

 
Esse custo, aliado à perda de receita associada à redução do escopo do SMP em 

relação ao que hoje existe no SMC faria com que o valor das licenças fosse reduzido de 
forma a refletir essa realidade. O prejuízo seria de toda a sociedade que estaria subsidiando a 
construção da complexa rede de SMP por meio da desvalorização da licença. 

 
Com o objetivo de evitar-se a diluição do aspecto da concorrência entre operadoras 

e serviços, e a manutenção dos benefícios que esta concorrência traz aos usuários finais, além 
de preservar o valor das licenças, sugerimos para o parágrafo 1º do Artigo 5º a seguinte 
redação: 

 
“§ 1º A comunicação originada em uma Área de Registro do SMP e destinada 

a ponto fora da Área de Prestação constitui STFC na modalidade Longa Distância 
Nacional ou Internacional.   
 
• Art. 5º, parágrafo 2º - Seleção de prestadora para chamadas de longa distância 
 
 A seleção da prestadora para a prestação do serviço de longa distância é um avanço 
no atendimento dos interesses do consumidor final. Todavia, acreditamos que essa faculdade 
não pode ser limitada à escolha individual por chamada, pois para muitos usuários essa 
suposta vantagem é vista como um fator de complicação indesejável.  
 
 Além disso, em situações de roaming, o usuário não dispõe de informações que lhe 
permitam fazer uma escolha consciente pois não conhece os preços praticados pelas 
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operadoras existentes na área visitada. Essa situação tornar-se-á ainda mais difícil a partir do 
momento em que cessarem as limitações quanto ao número de prestadoras de longa distância. 
 
 Some-se a isso a questão da escolha da prestadora quando o usuários de destino da 
chamada estiver em roaming. Nesse caso é ele quem paga a parcela de longa distância da 
chamada, mas não terá a possibilidade de escolher a operadora. 
 
 Outro problema intransponível está na aplicação do conceito ao serviço pré pago, 
uma vez que seria preciso criar novas plataformas que suportassem a coexistência de 
inúmeras tabelas de preços, além dos descontos freqüentes que são e continuarão a ser 
praticados. 
 
 Ademais, a liquidação financeira entre operadoras exigiria a criação de todo um 
sistema de clearing, hoje inexistente. 
 
 As conseqüências são previsíveis: custos mais altos resultam em preços mais altos 
para o consumidor. 
 
 Portanto, no melhor interesse do consumidor, dever-se-ia ampliar o direito de escolha 
do consumidor, permitindo-lhe que escolha o seu prestador por chamada ou mediante uma 
seleção prévia de determinada operadora ou, se ele preferir por razões de comodidade ou 
por desconhecer as opções existentes quando em roaming, deve-se facultar a ele 
simplesmente deixar essa escolha para a operadora, simplesmente deixando de digitar código 
de operadora de longa distância. 
 
 Dessa forma estar-se-ia também estimulando a competição pois todas as operadoras 
elegíveis teriam que “brigar” pela preferência do cliente, criando vantagens diferenciais para 
seus serviços. 
 
 Além dos interesses do consumidor, aspectos técnicos tevem também ser 
considerados. 
 
 Apenas para mencionar uma dificuldade que seria criada com a regulamentação 
proposta, citamos a hipótese de chamadas que se iniciam em uma área de tarifação do STFC 
e, devido à mobilidade inerente ao SMP, adentram outra área dessas áreas de tarifação. 
Nesses casos qualquer solução que contemple o hand-off da chamada seria extremamente 
complexa e onerosa, traduzindo-se em custos adicionais que sempre se transferem ao 
consumidor. 
 
 Em linha com o acima exposto propõe-se nova redação para o parágrafo 2º, bem 
como a adoção de um parágrafo 3º como segue: 
 



 

Rua Flórida, 1970 
Brooklin, 04565-907 
São Paulo – SP Brasil 
www.bcp.com.br 

 

 “§ 2º - O usuário do SMP, no exercício do seu direito de escolha, terá a 
faculdade de, se assim desejar, selecionar a prestadora de STFC de sua preferência 
para o encaminhamento de chamadas de Longa Distância, podendo fazê-lo a cada 
chamada por ele originada ou mediante seleção prévia junto à prestadora de sua 
preferência.  
 
 §  3º - Sem prejuízo das opções previstas no parágrafo anterior, poderá o 
usuário optar por deixar a escolha da prestadora de longa distância a cargo da 
operadora do SMP, bastando para isso que não adote nenhuma das opções previstas 
no parágrafo anterior. Nesse caso a escolha do prestador ficará a cargo da 
prestadora do SMP cuja rede estiver servindo ao usuário no momento em que for 
originada a chamada.” 
 
 
• Art. 11º incisos I e II - Extensões de Banda: 
 
 A definição das extenções de banda para as operadoras das chamadas bandas A e B 
não coincidem com o padrão adotado pelos Estados Unidos da América, o que certamente 
importará em custos adicionais para os consumidores brasileiros já que os terminais TDMA e 
CDMA produzidos em larga escala para aquele mercado não poderiam ser utilizados no 
Brasil sem uma adaptação prévia. 
 
 Sugere-se que as bandas de extensão para as operadoras das bandas A e B sejam 
coincidentes com os blocos E e F do PCS norte-americano, ou seja, 1885-1890 e 1890-
1895 MHz e retorno nas faixas de 1965-1970 e 1970 e 1975. 
 
 Assim fazendo a ANATEL estará contribuindo uma vez mais para que o consumidor 
brasileiro possa desfrutar de um serviço de alta tecnologia pelo menor custo possível, pois 
estará aproveitando os ganhos de escala alcançados pelo mercado dos EUA. 
 
• Art. 12º, inciso III – Compartilhamento de rádio freqüências 
 
 O compartilhamento de rádio frequências é um grave equívoco que pode levar a 
graves problemas de coordenação entre a operadora de SMP e outros usuários da mesma 
faixa.  
 

Aqueles que têm conhecimento das complexidades associadas à coordenação de 
frequências sabem que a introdução de uma estação emissora no seio de uma rede de 
telefonia móvel é capaz de “derrubar” toda a rede, prejudicando milhares de usuários. 

 
Melhor seria que a ANATEL estabelecesse um procedimento administrativo, com a 
participação dos envolvidos, para a apuração de eventual sub utilização do espectro em dada 
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localidade e, constatando-se essa situação, seria determinada a regularização. Não atendida 
esta, aí sim seria disponibilizada a frequência para outro usuário. 
 
 Dessa forma o texto do artigo e seu inciso 3º deveriam ser alterados para a adoção do 
regime de exclusividade. 
 
 
• Art. 15º - Remuneração de rede e formação de preços. 
 
 A regra proposta para a fixação de valores de remuneração de redes envolvidas na 
comunicação consagra um dos mais saudáveis princípios constitucionais, que é o da livre 
iniciativa, que se traduz nos princípios do mercado e da concorrência. 
 
 Ocorre que não se pode falar em livre iniciativa e concorrência quando não existe 
opção. É exatamente o que ocorre em matéria de remuneração pelo uso de redes. 
 
 Quando um usuário de uma rede realiza uma chamada para um de outra rede, não há 
escolha para as prestadoras envolvidas. Não podem elas cursar a chamada de ou para rede 
diversa daquela do originador e do destinatário. 
 
 Portanto, se não há escolha da prestadora, o que determina as condições de uma 
negociação entre redes é a posição dominante ou de neutralidade de uma em relação a outra. 
 
 No caso de negociações entre prestadoras de serviços distintos, a posição de cada 
uma delas na negociação dependerá do volume médio de chamadas que uma encaminha a 
outra, de forma que aquela que gera maior volume de chamadas passa a ter maior poder  
 
 Dessa forma, a redação do art. 15º deve ser modificada para assegurar que a posição 
dominante em que se encontre um prestador não resulte no desprezo do custo adicional da 
mobilidade que deve ser suportado pelas operadoras de SMP. 
 
 A redação que se propõe é a seguinte: 
 
 “Art. 15º. A remuneração pelo uso das redes de SMP será fixada 
individualmente por cada operadora de SMP, observado o disposto no art. 152 da 
LGT, a regulamentação, e, ainda, a limitação prevista no parágrafo único deste 
artigo.” 
 
 O parágrafo único desse artigo precisa ter sua redação alterada para compatibilizá-lo 
com a sugestão ora apresentada, de modo a estabelecer a necessária vinculação entre tarifas 
cobradas ao usuários e tarifas de remuneração pelo uso de rede. 
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 É que, com o objetivo de proteger o usuário na formação do preço ao público, a 
redação acaba por privilegiar a remuneração das prestadoras dominantes em detrimento das 
de menor porte. 
 
 Com efeito, a redação em questão diz que a remuneração das redes é função do 
preço ao consumidor. Ora, se uma rede dominante de STFC por exemplo, resolve que o seu 
usuário deve pagar por uma chamada a usuário do SMP o mesmo que ele paga por uma 
chamada a usuário de sua própria rede, o valor da remuneração da rede móvel de terminação 
será absolutamente irrisório e incompatível com os custos associados à mobilidade. 
 
 O que se quer é que as redes recebam a justa remuneração que livremente definiram 
em seu plano de negócios ou a que consta de seus instrumentos de outorga, como no caso do 
SMC, considerados os custos que lhes são peculiares, e que essa remuneração não seja 
reduzida arbitrariamente por outra prestadora pelo fato de que esta resolveu reduzir os preços 
praticados para seus usuários. 
 
 Em outras palavras, não pode a regulamentação patrocinar a institucionalização da 
“cortesia com chapéu alheio”. 
 
 Assim, a redação correta desse dispositivo deveria ser: 
 
 “Parágrafo único. O preço de público efetivamente cobrado do usuário do 
SMP não poderá ser menor do que o somatório dos valores de remuneração das 
redes envolvidas numa comunicação conforme pactuado entre elas, salvo na hipótese 
de desconto promocional concedido por uma rede ao usuário originador da chamada, 
caso em que a remuneração das demais redes envolvidas não poderá ser alterada.”  
 

Essa medida assegura que as prestadoras dominantes não irão praticar “dumping” às 
custas da remuneração de outra prestadora envolvida na comunicação, além de prestigiar os 
mecanismos de mercado na formação de preços ao consumidor e de uso de rede.  
  
Art. 18º - Convergência de tecnologias  
 
 O  artigo em questão propõe a adoção pelas operadoras de SMP de padrões de 
sincronismo, sinalização, numeração, comutação e encaminhamento que possibilitem a 
convergência com as redes de STFC. 
 
 Naturalmente essa disposição refere-se à interconexão de redes de SMP com redes 
de STFC, de tal sorte a assegurar o funcionamento integrado e mais confiável da interface 
dessas redes. 
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 A interconexão entre redes de SMP e/ou SMC, bem como a rede de roaming 
formada pelas prestadoras de SMC e posteriormente também pelas de SMP não necessitam 
e em muitos casos não podem adotar esses mesmos padrões na medida em que isso de 
nenhuma forma afeta o STFC nem a convergência com as redes desse serviço. 
 
 Além disso, deve-se considerar que algumas prestadoras de SMC optarão por 
manter seus contratos de concessão por prazos variados, de forma que a interconexão entre 
redes de serviço móvel e as redes de roaming devem ser tratada com atenção às suas 
particularidades. 
 
 Assim, a redação desse dispositivo deve ser a seguinte: 
 
 “Art. 18º - A interconexão entre redes de telecomunicações de SMP com 
redes de STFC, inclusive de plataformas associadas, deve fazer uso de tecnologias e 
sistemas cujas estruturas de sincronismo, sinalização, numeração, comutação e 
encaminhamento, entre outras, que  permitam prover a convergência das redes 
envolvidas, desde que isso não acarrete a degradação dos padrões adotados pela 
rede do SMP.” 
 
 
Art. 29 – Política de Compra de equipamentos e serviços. 
 

A disposição contida na consulta referente às condições para a contratação de 
equipamentos e serviços deve ser simplesmente retirada do texto pois não se conforma com o 
regime privado de prestação do serviço, além de ser prejudicial à concorrência.  

 
Com efeito, segundo a LGT, em se tratando de serviços explorados sob o regime 

privado, a regra deve ser a da liberdade de escolha e mínima intervenção do Estado. A norma 
proposta ajusta-se perfeitamente aos serviços prestados em regime público, como é o caso 
do STFC. 

 
Ademais, num ambiente competitivo, a obrigação de anunciar previamente os planos 

de contratação acaba por revelar os planos comerciais e estratégias das operadoras, 
reduzindo muito a disputa pela vantagem competitiva entre operadoras na oferta de serviços 
ao cliente.  

 
Assim sendo, propõe-se simplesmente a exclusão do art. 29, bem como da menção 

feita no inciso VII do art. 2º. 
 
 Estas são as contribuições que as signatárias julgam imprescindíveis ao 
aperfeiçoamento do texto submetido à consulta pública e que certamente contribuirão para o 
continuado progresso das telecomunicações no Brasil. 
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 Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento acerca das contribuições 
objeto da presente e subscrevemo-nos. 
 
Atenciosamente. 
 
 
 
_______________________________ 
BCP S.A.   BSE S.A. 
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