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DST:020/2000    Campinas, 07 de Agosto de 2000

À

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL

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

Prezados Senhores,

A Lucent Technologies sente-se honrada  por poder apresentar a V.Sas. seus comentários em

relação à Proposta de Diretrizes para Implementação do Serviço Móvel Pessoal – SMP,

submetida a Consulta Pública pela ANATEL.

Assim, temos :

- Artigo 3o. :

Dentre as provisões apresentadas no texto submetido à Consulta Pública, nota-se uma série de

incentivos a que as atuais operadoras do SMC transformem seus instrumentos de autorização /

concessão de SMC em “autorizações do SMP “.

As frequências atualmente ocupadas pelas mesmas, na faixa de 850 MHz, encontram-se entre

aquelas reconhecidas pela UIT como passíveis de utilização para a prestação de Serviços de

Terceira Geração ( 3G ). Com isto, quando da disponibilização comercial dos mesmos ( e até

previamente a isto, em relação aos sistemas conhecidos como “2,5G” ) tais operadoras
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poderão , de maneira rápida e eficiente, oferecer tais serviços aos usuários brasileiros em curto

prazo e com custos compatíveis com o nível econômico médio da população brasileira.

Desta forma sugerimos que na definição do SMP conste claramente que a comunicação entre

estações móveis e de estações móveis para outras estações no âmbito do mesmo pode ser

efetuada nas modalidades voz e/ou dados e/ou imagens. Assim, mesmo com a transformação

dos instrumentos atuais de concessão / autorização que regulam as suas operações,  será

preservada de maneira inequívoca a possibilidade de oferecimento dos referidos serviços e

facilidades na faixa de frequências já ocupada pelas atuais operadoras das Bandas A e B, bem

como pelas novas operadoras das Bandas C, D e E em suas respectivas faixas, o que trará

ganhos a todos os usuários do SMP, independentemente de qual seja sua operadora à época

da introdução dos serviços de 2,5 e 3G.

Assim, sugere-se que o texto deste artigo seja alterado, conforme explicitado a seguir :

DE :  “Serviço Móvel Pessoal é o serviço de telecomunicações móvel terrestre de interesse

coletivo que possibilita a comunicação entre estações móveis e de estações móveis para outras

estações, observadas as disposições constantes da regulamentação.”

PARA : “Serviço Móvel Pessoal é o serviço de telecomunicações móvel terrestre de interesse

coletivo que possibilita a comunicação POR MEIO DE VOZ E/OU DADOS E /OU

IMAGENS entre estações móveis e de estações móveis para outras estações, observadas as

disposições constantes da regulamentação.”

- Artigos 11-I e 11-II :

A Lucent Technologies manifesta seu integral apoio à decisão da ANATEL quanto à alocação

da faixa de extensão para as operadoras das Bandas A e B nas frequências definidas nos

Artigos em questão.
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Tais frequências, além de possibilitarem às operadoras das Bandas A e B o uso da faixa de

extensão em plena sinergia com suas redes atuais ( sem o que não haveria ganhos na aquisição

desta nova faixa por parte das mesmas ), representa uma economia de espectro maior que

aquela que ocorreria se a extensão fosse alocada na faixa de 1,80 GHz. Nesta última, haveria a

necessidade de preservar-se bandas de guarda ( de até 7,20 MHz ), sem o que haveria uma

inevitável interferência entre sistemas atualmente em operação e aqueles resultantes do uso da

faixa de extensão.

Para maiores detalhes, favor referir-se ao arquivo em anexo.

- Artigo 26 :

Sugerimos que o texto atual seja modificado de modo a incluir provisão no sentido que, em

ocorrendo a obtenção de licença conforme previsto neste item, a vencedora tenha um prazo

máximo ( por exemplo, de 30 dias ) após o Leilão em que saiu-se vencedora para pronunciar-

se sobre qual alternativa ( dentre as que lhe são oferecidas por meio dos Artigos 26-I e 26-II )

adotará.

Adicionalmente, para o caso em que a vencedora opte pelo disposto no Artigo 26-II,

sugerimos também que seja fixado um prazo ( por exemplo, de 30 a 45 dias ) após a

vencedora declarar esta sua opção para que a ANATEL realize novo Leilão, específico para

as áreas geográficas em relação às quais ocorreu a renúncia a que se refere o Artigo em

questão.

Isto posto, agradecemos uma vez mais pela oportunidade que nos foi oferecida e colocamo-

nos a seu inteiro dispor para a prestação de esclarecimentos adicionais ao aqui exposto, no

momento mesmo em que a ANATEL assim o julgar conveniente.

Atenciosamente.
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Luiz Claúdio Rosa
Diretor Técnico
Lucent Technologies Network System do Brasil



Espectro de Freqüências
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Necessidade de Banda de Guarda
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Filtro do Canal 375 (NIU Uplink)
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