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COMENTÁRIOS À PROPOSTA DE DIRETRIZES PARA IMPLEMENTAÇÃO
DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP, CONSULTA PÚBLICA Nº 241, DE 10
DE JULHO DE 2000

Introdução

A GTE do Brasil, agora uma empresa da Verizon Communications, deseja inicialmente
apresentar suas congratulações pelos passos dados pela Anatel no sentido de iniciar a
operação do Serviço Móvel Pessoal no Brasil. Como somos, potencialmente, um novo
entrante, no Brasil, neste extremamente dinâmico mercado de telecomunicações, e
seguindo o processo estabelecido pela Anatel, estivemos presentes na Audiência Pública
realizada em Brasília no último dia 20 de julho, quando apresentamos nossas dúvidas
sobre a interpretação do texto apresentado.
Agora, concentramo-nos no conteúdo da proposta de diretrizes, do ponto de vista de
nossos principais objetivos, voltados para garantir o sucesso de um novo entrante no
SMP, e assim ampliar os benefícios para os Brasileiros ao assegurar um mercado mais
competitivo e mais equilibrado.
De maneira a assegurar que esses objetivos sejam alcançados, a GTE do Brasil (Verizon)
apresenta os seguintes comentários para a proposta de diretrizes, nos termos da Consulta
Pública nº 241 da Anatel :

Item I - Viabilidade de Cinco Provedores de Serviços Móveis no Brasil

Nós questionamos a capacidade de TODOS os 38 mercados definidos pela Anatel,
suportarem até cinco provedores de serviço móvel (2 SMC mais 3 SMP). Enquanto
viável nos maiores mercados urbanos, a experiência de alguns SMC´s da Banda B, em
mercados menos fortes, indica uma oportunidade limitada em algumas áreas para um 5º e
talvez até para um 4º provedor de serviço móvel. Assim, propomos que em lugar de
licitar três faixas de 30 MHz cada, a proposta seja alterada para oferecer 2 faixas de 45
MHz cada, mais uma adição de 10 MHz para cada um na faixa de 900 MHz.  Esta
recomendação torna a alocação do espectro para o SMP equivalente ao que as SMC´s
terão com a expansão planejada.

As mudanças no texto seriam as seguintes:

Artigo 11, Item III - Subfaixa "C"
Transmissão  da Estação Móvel: 1710 MHz a 1732,5 MHz
Transmissão da Estação Radiobase: 1805 MHz a 1827,5 MHz

E MAIS
Transmissão da Estação Móvel: 5 MHz na faixa de 900 MHz
Transmissão da Estação Radiobase: 5 MHz na faixa de 900 MHz
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Artigo 11, Item IV - Subfaixa "D"
Transmissão da Estação Móvel: 1732,5 MHz a 1755 MHz
Transmissão da Estação Radiobase: 1827,5 MHz a 1850 MHz

E MAIS
Transmissão da Estação Móvel: 5 MHz na faixa de 900 MHz
Transmissão da Estação Radiobase: 5 MHz na faixa de 900 MHz

Eliminar Artigo 11, V - Subfaixa "E" , bem como todas as referências à Subfaixa "E".

Item II - Licitação Subsequente de Licenças de Serviço Móvel de Terceira Geração
(3G)

O sucesso comercial do SMP, e assim a atratividade das licenças, é altamente dependente
das gerações futuras dos serviços móveis sem-fio.  Assim, é necessário que a Anatel
forneça algumas diretrizes sobre o que imagina fazer com as licitações de licenças 3G no
futuro próximo. Alguma indicação do seu cronograma e das condições mais gerais das
licenças para a 3G no Brasil são necessárias.

Item III - Remover Incentivos para Qualquer Parte Interessada Atrasar o Processo
de Modo a Obter Vantagens nas Suas Posições Competitivas

Apesar de não ser provável, partes da Proposta de Diretrizes permitem a manipulação de
certas condições pelos participantes de maneira a atrasar o processo em proveito próprio.
O Artigo 26 permite a um operador atual do SMC que tenha sucesso na obtenção de uma
licença de SMP, a seleção de qual concessão ou autorização, em duplicata, que deseje
abdicar. Deverá, então, transferir ou renunciar a antiga licença de SMC ou a nova de
SMP  no prazo de 6 meses.

Teoricamente, uma operadora atual do SMC que não tenha a intenção de manter uma
concessão do SMP que tenha obtido na licitação, poderia atrasar a competição efetiva que
virá com a instalação do SMP, através da postergação da decisão de transferência ou
renúncia, e de sua efetiva implementação por um período de 6 meses.  A forma do Artigo
26, Itens I e II, deveria ser modificada para o que se segue:

I - assunção de compromisso de transferência do seu instrumento de concessão ou
autorização a outrem ou desvinculação societária, no prazo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir de assinatura do Termo de Autorização; ou

II - renúncia, nas áreas geográficas coincidentes, de nova autorização de serviço e de
outorga de radiofrequências associadas, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a
partir da data de assinatura do Termo de Autorização.
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Item IV - Eliminação ou Redução de Regulamentação Desnecessária ou Não
Econômica

Na operação de um serviço altamente competitivo como o SMP, não é necessário aplicar
os termos estipulados no Artigo 29.  Nós respeitosamente propomos que o Artigo 29 seja
completamente excluído.

Finalizando, gostaríamos de mais uma vez realçar nossa apreciação por esta oportunidade
proporcionada pela Anatel de oferecer nossos comentários. Desta forma também estamos
indicando nosso interesse em continuar participando do processo de implementação do
SMP no Brasil.

Atenciosamente,

José Eugenio Guisard Ferraz
Presidente

         GTE do Brasil


