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CONSULTA PÚBLICA ANATEL NÚMERO 241

INTRODUÇÃO

A Associação GSM, por meio desta, apresenta por escrito as suas
contribuições à Consulta Pública da ANATEL número 241 e
respeitosamente solicita que as mesmas sejam consideradas em suas
deliberações sobre as Diretrizes do Serviço Móvel Pessoal.

A Associação GSM é uma entidade registrada na Suíça.  É o principal órgão
normativo responsável pela promoção e desenvolvimento da plataforma
wireless GSM em todo o mundo.  Este órgão atua como um forum
especializado onde as operadoras se reúnem para trabalhar em prol de todos
os membros da Associação e dos clientes destes, bem como para planejar a
sua visão dos futuros sistemas digitais.

A Associação GSM reúne cerca de 450 operatores de telefonia móvel de
todo o mundo, utilizando o Global Standard for Mobile Communications
(GSM).  Estes operadores provêm de 152 países e servem atualmente 330
milhões de usuários em escala global.

Nos últimos dois anos, nosso Plenário, Comitê Executivo, staff da sede
global, diretores regionais da Amérida do Sul, América do Norte e Europa,
bem como inúmeros operadores de todo o mundo, concentraram a sua
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atenção no Brasil.  Tivemos a oportunidade de testemunhar como o Brasil
construiu uma das mais transparentes agências independentes de regulação
de telecomunicações do mundo.  A Agência Nacional de Telecomunicações
(ANATEL), organismo do Estado brasileiro independentemente da estrutura
do governo, é hoje um exemplo para todos os países do mundo.

A decisão da ANATEL de escolher a frequência de 1800MHz para o PCS,
agora parte do novo Serviço Móvel Pessoal (SMP) brasileiro, apresenta uma
oportunidade muito importante para a introdução da tecnologia GSM num
dos mercados de telefonia móvel mais vigorosos do planeta.  A extensão
territorial do Brasil, sua importância econômica e estratégica no mundo, traz
a oportunidade única para operadores GSM desenvolverem cobertura
nacional no Brasil e expandirem significativamente as possibilidades de
roaming internacional dos nossos usuários.

No objetivo de contribuir para o sucesso desta decisão tomada pela
ANATEL, e no intento de brevidade e de nos atentarmos aos objetivos
específicos desta consulta pública, a Associação GSM gostaria de contribuir
em duas questões fundamentais:

• A necessidade de paridade de espectro de rádio frequência entre as
bandas A e B, de um lado, e as bandas C, D e E, de outro lado;

• A necessidade de regras claras para limpeza de espectro.

PARIDADE DE ESPECTRO RÁDIO ELÉTRICO

A introdução de novos entrantes em mercados de telefonia móvel duopólicos
ou monopólicos é sempre um instrumento poderoso para beneficiar os
consumidores, reduzindo preços e expandindo serviços.  De maneira geral,
os novos entrantes são estimulados a penetrar o mercado através de
instrumentos de regulação assimétrica.  Um desses instrumentos é a
disponibilidade de bandas de espectro mais largas do que os incumbentes.

Em meados da década de 1990, nos Estados Unidos e no Canadá, os
operadores de PCS receberam 30MHz de espectro na frequência, enquanto
os incumbentes nas bandas A e B dispunham de apenas 25MHz.   Os
incumbentes protestaram, mas a vantagem dos novos entrantes foi mantida.
O objetivo era estimular a competição.
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A decisão tomada pela ANATEL em 21 de junho de 2000, escolhendo a
frequência de 1800MHz para o PCS no Brasil, incluiu a dispobilização de
10MHz (2*5MHz) na frequência de 1900MHz para cada uma das bandas
atualmente existentes (A e B).  Com isso, a disponibilidade total de espectro
para os incumbentes nas bandas A e B passará de 25MHz para 35MHz, tão
logo os operadores destas bandas transformem as suas entidades de
“concessões” para “autorizações”.

Por outro lado, os operadores das novas bandas C, D e  E receberam apenas
30MHz (2*15MHz) em cada um na frequência de 1800MHz.  Deste modo,
na situação atualmente configurada, os incumbentes terão 35MHz (25MHz
na frequência baixa de 800MHz e 10MHz na frequência alta de 1900MHz),
enquanto os novos entrantes disporão de apenas 30MHz na frequência alta
de 1800MHz.

Isto caracteriza, em termos de competição, a inexistência de um campo igual
para os novos entrantes.  A Associação GSM vê duas possíveis
consequências negativas para o sucesso do GSM no Brasil na configuração
existente:

• Redução de interesse nestas licenças por parte dos operadores e
investidores internacionais mais importantes da tecnologia GSM;

• Redução da velocidade de implementação da cobertura GSM no Brasil,
atrasando a entrada de mais competição e introdução dos beneficios da
tecnologia GSM.

O preço das licenças geralmente não é a prioridade principal do agente
regulador quando se trata da introdução de competição em mercados
duopólicos, como é o caso presente da telefonia móvel no Brasil.   Deste
modo, a redução do interesse de operadores e investidores não representa
problema para o Brasil.

A prioridade dos reguladores nestas circunstâncias costuma ser a introdução
rápida e vigorosa de competição.  A presença de novos entrantes,
particularmente em um cenário pré-existente de duopólio, provoca redução
de custos ao consumidor, aumento do uso da telefonia celular, e favorece a
inovação, através da introdução de novos serviços.  Os consumidores são os
principais ganhadores.
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Na configuração atual, os novos entrantes enfrentarão desafios para oferecer
cobertura e novos serviços em condições realmente competitivas, reduzindo
dramaticamente os benefícios aos consumidores, desencorajando
investimentos e mantendo o status quo.  Todo o modelo muito bem
desenhado pelo regulador para a participação da telefonia móvel no novo
mercado competitivo que emergirá a partir de 2002 poderia ser afetado.

A importância da paridade

É por este motivo que a Associação GSM gostaria de recomendar a paridade
de espectro entre as cinco bandas emergentes na telefonia movel do país.  Na
verdade, a regulação assimétrica recomendaria que as bandas C, D e E
tivessem mais espectro do que as bandas A e B.  No entanto, a fim de
viabilizar pelo menos condições competitivas mínimas entre as bandas, a
Associação GSM gostaria de sugerir que as bandas C, D e E, a começar pela
banda C, disponham imediatamente de um mínimo de 5MHz adicionais na
frequência de 900MHz (2*2.5MHz).

É preciso notar que as bandas A e B terão sistemas operando em banda
dupla (800MHz e 1900MHz), enquanto na configuração atual as bandas C,
D e E operarão em banda única (1800MHz).   Se as bandas C, D e E
pudessem também operar com sistemas GSM em banda dupla (900MHz e
1800MHz), haveria um benefício claro aos consumidores.  A cobertura
GSM, deste modo, se expandirá mais rapidamente pelo país, transformando
o Brasil num mercado de telefonia móvel realmente competitivo.

Muitos sistemas GSM operam internacionalmente nas bandas
900/1800MHz. Portanto, já existe um mercado de suprimento de
equipamento de infra-estrutura e terminais móveis.

No Brasil, a banda de 900MHz, mesmo com apenas 2*2.5MHz, seria de
extrema utilidade para a cobertura de rodovias e outras vias de transporte.

Outro importante benefício que a banda de 900MHz traria, consistente com
a decisão da ANATEL de posicionar o PCS em 1800MHz, relaciona-se com
a terceira geração da telefonia celular.  Os terminais 3GSM da terceira
geração farão roaming tanto em 1800MHz quanto em 900MHz. Deste modo,
também a cobertura da terceira geração começaria desde já a se expandir no
país.
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Em suma, acreditamos que a nossa recomendação de 5MHz adicionais
(2*2.5MHz) em 900MHz para as licenças das operadoras das bandas C, D e
E é uma reivindicação razoável e pertinente, baseada nos princípios de
justiça e abilidade igual de competição entre as cinco operadoras que
possivelmente emergirão em todas as regiões.

REGRAS PARA LIMPEZA DE ESPECTRO

A existência de mercados competitivos e a constante inovação tecnológica
na indústria de telefonia móvel têm criado a necessidade de limpeza de
espectro em inúmeros países.  Em suma, alocações de espectro feitas no
passado passam a ser questionadas pelas necessidades presentes da
sociedade de tomar vantagem das inovações tecnológicas para usar novos
serviços.

Já está claramente indicado pela ANATEL que as bandas C, D e E do SMP
necessitarão de prévia limpeza do espectro de 1800MHz para operar
plenamente.  No caso de espectro adicional em 900MHz para as bandas C, D
e E, parece também necessário que se proceda a uma limpeza de banda.
Existe também evidência de que a banda C em 1800MHz apresenta as
demandas mais importantes de limpeza de espectro.

Para que as operadoras que participarão dos leilões das bandas C, D e E
possam ter clareza dos seus custos, seria importante que a ANATEL
identificasse claramente o processo que guiará a negociação entre as partes,
com a criação de mecanismos claros de arbitragem em caso de inexistência
de acordo, e acima de tudo prazos estritos que estimulem os atuais
controladores do espectro a chegarem a acordos satisfatórios em tempo
compatível com as necessidades de rápida instalação dos sistemas GSM em
1800MHz.  Em muitos países, mecanismos de arbitragem são definidos para
casos em que as partes não cheguem a acordos voluntários dentro dos
prazos.

CONCLUSÃO

O GSM permanece atualmente como o padrão wireless global de maior
sucesso. Não há nenhuma dúvida sobre o fato de que o GSM é a tecnologia
wireless mais madura e com maior número de recursos disponível
comercialmente no mercado atual.
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O GSM foi desenvolvido na última década para ser maior do que somente
uma tecnologia – é um modo de vida. O sucesso do GSM é um testemunho
de um empreendimento com cooperação global entre operadoras GSM,
reguladoras e fornecedores de todo o globo.

Os clientes GSM de 152 países têm a vantagem de ter acesso ao principal
padrão wireless do mundo. Eles estão também unidos pela capacidade de
usar o roaming em todos os continentes do mundo.

A Associação GSM, como o fórum que reúne operadoras de todo o mundo
para trabalhar em conjunto para o benefício de todas as operadoras GSM e o
seu um quarto de bilhão de clientes, gostaria de convidar o Brasil a reunir-se
à comunidade GSM mundial, de forma que juntos possamos planejar a visão
dos futuros sistemas wireless digitais para o benefício de todos os
brasileiros.

A Associação agradece à ANATEL pela oportunidade de apresentar as
sugestões acima.
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