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CT: GEC-08018/2000                             Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2000

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PRIVADOS
CONSULTA PÚBLICA Nº 241, DE 10 DE JULHO DE 2000
Proposta de Diretrizes para Implementação do Serviço Móvel Pessoal – SMP
SAS Quadra 06 – Edifício Ministro Sérgio Motta – 2º Andar – Biblioteca
70313-900 – Brasília – DF
Fax: (61) 312 2002

Ref.: Posicionamento da Intelig Telecomunicações à Consulta Pública nº 241

Prezado Senhor,

Servimo-nos da presente para enviar os comentários e sugestões da Intelig Telecomunicações à
Consulta Pública em referência.

Art. 11

REDAÇÃO ORIGINAL:

Artigo 11 - O espectro de radiofrequências destinado à prestação do SMP fica subdividido nas
seguintes subfaixas:
I – Subfaixa “A”:
(I.1) Transmissão da Estação Móvel: 824 MHz a 835 MHz , 845 MHz a 846,5 MHz
Transmissão da Estação Radiobase: 869 MHz a 880 MHz , 890 MHz a 891,5 MHz
(I.2) Transmissão da Estação Móvel: 1900 MHz a 1905 MHz
Transmissão da Estação Radiobase: 1980 MHz a 1985 MHz

II – Subfaixa “B”:
(II.1) Transmissão da Estação Móvel: 835 MHz a 845 MHz , 846,5 MHz a 849 MHz
Transmissão da Estação Radiobase: 880 MHz a 890 MHz, 891,5 MHz a 894 MHz
(II.2) Transmissão da Estação Móvel: 1905 MHz a 1910 MHz
Transmissão da Estação Radiobase: 1985 MHz a 1990 MHz
III – Subfaixa “C”:
Transmissão da Estação Móvel: 1710 MHz a 1725 MHz
Transmissão da Estação Radiobase: 1805 MHz a 1820 MHz

IV – Subfaixa “D”:
Transmissão da Estação Móvel: 1725 MHz a 1740 MHz
Transmissão da Estação Radiobase: 1820 MHz a 1835 MHz
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V – Subfaixa “E’:
Transmissão da Estação Móvel: 1740 MHz a 1755 MHz
Transmissão da Estação Radiobase: 1835 MHz a 1850 MHz

SUGESTÃO:

Sugestão para os incisos III, IV e V: adicionar uma faixa de pelo menos 5MHz na faixa de 900MHz.

JUSTIFICATIVAS:

(i) Isonomia na localização de faixa: as bandas A e B que migrarem terão uma faixa no 800MHz
e uma faixa no 1.9 GHz, quando na proposta apresentada pela Anatel as bandas C, D e E  terão
apenas uma faixa no 1.8 GHz.

(ii) Isonomia no tamanho da faixa: na proposta apresentada para consulta pública, as bandas A e
B que migrarem terão 35MHz e as bandas C, D e E terão apenas 30MHz.

(iii) Qualidade da cobertura: a faixa no 1.8 GHz é adequada para a cobertura das áreas urbanas
densas, e não para estradas e áreas rurais. Com a freqüência complementar na faixa 900MHz a área
de cobertura será assim maior e a qualidade do serviço será consideravelmente melhor.

(iv) Investimentos requeridos: a faixa no 900MHz requer um investimento menor do que a faixa
no 1.8 GHz, para uma mesma cobertura geográfica, ocasionando uma maior competitividade nos
preços e redução no preço final para o usuário.

Observação: Em termos técnicos já há precedentes de construção de redes dual band 900/1800.

Art. 15

REDAÇÃO ORIGINAL:

Artigo 15 - A remuneração pelo uso das redes será pactuada entre as prestadoras, observado o
disposto no art. 152 da LGT e na regulamentação.
Parágrafo único. O somatório das remunerações pelo uso das redes envolvidas em uma comunicação
deve ser menor ou igual ao preço de público cobrado efetivamente do usuário, considerando-se os
descontos oferecidos pela prestadora.

SUGESTÃO:

(i) Entendemos que o somatório das remunerações pelo uso das redes deve ser
consideravelmente menor, baseando-se em uma porcentagem a ser definida, do preço de
público cobrado do usuário.
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(ii) Deve ser conferido à Anatel amplos poderes para intervir na negociação entre as partes
quando houver impasse na negociação para a fixação do valor a ser pago.

JUSTIFICATIVAS:

É de conhecimento público que o nível atual das TU (tarifas de uso) está muito acima dos padrões
internacionais e que as negociações entre as prestadoras não ocasionaram nenhuma redução de
valores, ao contrário, as TU sofreram um reajuste anual elevado.  Assim, a Agência deve dispor de
amplos poderes regulatórios para que as TU sejam alinhadas sobre os custos.

Art. 21 – Parágrafo Quarto

REDAÇÃO ORIGINAL:

Artigo 21 - A Anatel promoverá licitação para expedição de autorizações de SMP, observado o
disposto nestas diretrizes.
(…)
§4º As empresas licitantes que disputarem a autorização na Subfaixa “C” se obrigam a iniciar a
prestação do serviço até 30 de junho de 2001 ou seis meses após a assinatura do Termo de
Autorização, valendo o que ocorrer por último.

SUGESTÃO:

Entendemos que não está claro em que consiste "iniciar a prestação do serviço". Sugerimos que deva
ser fixado um cronograma a fim de determinar a área de abrangência para o início da prestação do
serviço, bem como para um aumento gradativo até o atendimento de todas as localidades.

Proposta de cronograma:
(i)  início da prestação do serviço: obrigatoriedade de atendimento de pelo menos 25% das
localidades capitais de Estado e municípios com mais de 500.000 habitantes de determinada Região;
(ii)  1 ano de prestação do serviço: obrigatoriedade de atendimento de 50% das mesmas localidades;
(iii) 18 meses de prestação do serviço: obrigatoriedade de atendimento de 75% das  mesmas
localidades;
(iv) 24 meses de prestação do serviço: obrigatoriedade de atendimento de 100% das mesmas
localidades.

Art. 24 – Parágrafo Primeiro

REDAÇÃO ORIGINAL:

Artigo 24 - A licitação referida no artigo anterior obedecerá ao procedimento previsto no
Regulamento de Licitação para Concessão, Permissão e Autorização de Serviço de
Telecomunicações e de Uso de Radiofreqüência da Anatel.
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§1º Será considerada como fator de julgamento a maior oferta de preço público pela autorização,
respeitado o preço mínimo fixado em Edital.
(…)

SUGESTÃO:

O preço mínimo fixado em edital deveria ser definido em um patamar semelhante ao da licitação das
empresas espelho, ou seja, 60 milhões para a Região I, 50 milhões para a Região II, e 70 milhões
para a Região III.

JUSTIFICATIVAS:

(i) o objetivo desta licitação é aumentar a competição e consequentemente melhorar a qualidade
dos serviços e diminuir os preços para os usuários, conforme disposto nas considerações
preliminares desta Consulta Pública. Caso seja fixado um valor elevado, irá refletir
diretamente no valor final a ser cobrado dos usuários, uma vez que reduzirá a capacidade das
novas operadoras entrantes entrarem em uma guerra de preços com as prestadoras atuais;

(ii) considerando o crescimento dos serviços móveis e a convergência dos serviços fixos e
móveis, o objeto da outorga (autorização para SMP) é parecido com o objeto das outorgas
das empresas espelho (autorização para STFC). Assim, é coerente que sejam adotados  como
referência os mesmos valores.

Art. 26 – Inciso II

REDAÇÃO ORIGINAL:

Artigo 26 - A obtenção de autorização por empresa licitante ou consorciada que, diretamente ou por
suas controladoras, controladas ou coligadas, já seja prestadora de SMP ou SMC em área contida na
região licitada será condicionada à:
I – assunção de compromisso de transferência do seu instrumento de concessão ou autorização a
outrem ou desvinculação societária, no prazo de até seis meses contado a partir da data de assinatura
do Termo de Autorização; ou
II – renúncia, nas áreas geográficas coincidentes, de nova autorização de serviço e de outorga de
radiofreqüências associadas.

SUGESTÃO:

Excluir este item e manter como única alternativa o inciso I do mesmo artigo (compromisso de
transferência ou desvinculação).

JUSTIFICATIVAS:
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(i) risco de fragmentação geográfica: a renúncia prevista na redação original desta Consulta
Pública gera a possibilidade de fragmentação nas áreas definidas por essa Agência,
descaracterizando o modelo adotado para o SMP;

(ii)   risco de atraso na introdução da competição: caso uma prestadora da banda A ou da banda B
vença e depois renuncie à licença ocasionará o atraso da entrada de novos competidores, uma
vez que com sua renuncia será necessária uma nova licitação.

Capítulo IV

SUGESTÃO DE INCLUSÃO DE ARTIGOS:

(i) Sugerimos que seja incluído artigo prevendo a obrigatoriedade de fornecimento de dados
cadastrais pelas prestadoras que migrarem para o SMP, sendo a remuneração devida baseada
nos custos incrementais.

(ii) Sugerimos que seja incluído artigo prevendo a cobrança conjunta do SMP, sendo a
remuneração devida pela prestadora que contratar tal serviço baseada nos custos
incrementais.

JUSTIFICATIVA:

Estas inclusões visam evitar que se repitam as dificuldades enfrentadas pelas prestadoras de longa
distância inter-regionais e internacionais na introdução da competição no STFC.

Agradecendo a habitual atenção, enviamos as nossas cordiais saudações

Alain Riviere
INTELIG TELECOMUNICAÇÕES

Diretor de Assuntos Regulatórios
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