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Recomendação para a Co-location de Sites e Compartilhamento de  Infraestrutura entre
Operadoras no Brasil

1. OBJETIVO

A fim de assegurar condições favoráveis para as empresas que iniciam operações nos mercados
brasileiros de comunicações móveis para construção rápida e econômica de infra-estrutura de telefonia
móvel, a Nokia solicita ao órgão regulador de telecomunicações Anatel que estimule a co-operação das
operadoras referente à Co-location de sites e compartilhamento de infraestrutura.

2. PROPÓSITO

O propósito deste documento é de apresentar as razões pelas quais a Nokia do Brasil acredita que a
co-location obrigatória deva ser introduzida no Brasil. As razões são fundamentadas na evidência
observada em outros mercados competitivos, nos quais a co-location é praticada e/ou apoiada pelo
órgão regulador. Estes exemplos de casos são apresentados no Anexo 1 deste documento.
Adicionalmente, o documento aponta as questões relevantes em favor da co-location, baseado na
evidência observada nestes exemplos.

3. DESCRIÇÃO DA TERMINOLOGIA

Antena – Qualquer estrutura ou mecanismo utilizado para coletar ou irradiar ondas eletromagnéticas

Co-location   - o uso do site existente de propriedade de outro fornecedor de serviço/infra-estrutura, com
o propósito de facilitar a construção da rede.

Torre/Poste – uma estrutura de torre especificamente construída com o fim de abrigar estações de
telefonia móvel celular (cell sites).

4. FATORES QUE FAVORECEM  CO-LOCATION DE INFRAESTRUTURA ENTRE OPERADORAS

• Proteção do Meio-Ambiente
Como anteriormente demonstrado pelos exemplos de casos (anexo 1), a proteção do Meio-
Ambiente durante a construção de nova infra-estrutura é uma questão importante em todos os
países. O público brasileiro certamente é favorável à disponibilidade de escolha entre serviços de
telecomunicações competitivos, mas provavelmente não é favorável a construção de milhares de
torres e milhares de antenas. A co-location de infraestrurura reduziria significativamente o número
de novos  sites, resultando em um impacto mínimo ao Meio-Ambiente.

• Economias de escala na construção de infra-estrutura de redes
• Roll out mais rápido, com a decorrente introdução de concorrência a ser estendida ao mercado

potencial alvo

Os mercados de telecomunicações internacionais demonstraram claramente que a entrada de uma
nova operadora quase sempre resulta em uma rápida redução de preços. Esta evolução também é
esperada no Brasil, uma vez que diversas novas operadoras lançarão seus serviços num curto
espaço de tempo. É essencial para a viabilidade dos planos comerciais das novas operadoras
manterem os custos iniciais de instalação local a níveis razoáveis.



RELATÓRIO 2 (19)
Ver 3.0

Nokia do Brasil, Nokia Networks
J.Mikkola 02.08.00

2

O compartilhamento de infra-estrutura permitiria às novas operadoras gerenciarem as despesas de
operações de infra-estrutura e facilitar a aquisição, preparação e instalação de sites, resultando em
uma implementação de cobertura mais ágil, aumentando a atratividade do business plan.

Como resultado, os usuários finais brasileiros beneficiar-se-ão da concorrência, estendendo a
disponibilidade do serviço a uma maior cobertura da população, preços mais acessíveis e maior
gama de serviços.

• Efetividade da utilização do espaço das antenas
• Oportunidade para as operadoras existentes de capitalizarem seus investimentos em infra-estrutura

Existem duas operadoras de telefonia móvel no mercado brasileiro. As operadoras existentes já
desenvolveram um volume considerável de infra-estrutura, e há espaço para acomodar o
equipamento da outra operadora. Isto por sua vez geraria receita adicional para as operadoras
existentes,

5. RECOMENDAÇÃO

Como foi demonstrado,  co-location está sendo praticada em diversos mercados de telecomunicação
móvel, e os órgãos reguladores e outras partes interessadas adotaram uma abordagem ativa referente
à sua implantação. Esta questão tem sido orientada principalmente pela maior facilidade na construção
de infra-estrutura para atender à demanda crescente por serviços móveis, ao mesmo tempo protegendo
o Meio-Ambiente.

O Brasil está preparando uma entrada competitiva de até três novas operadoras de telefonia móvel em
cada área de exploração. A construção simultânea de nova infra-estrutura em termos de milhares de
sites consistirá em um esforço consistente para todas as operadoras ingressando no mercado e para a
economia em geral. A utilização de sites compartilhados facilitaria a entrada de novas operadoras no
mercado, com um impacto mínimo causado ao Meio-Ambiente. A Co-location obrigatória iria reduzir
significativamente o número de novos sites necessários para que as novas operadoras forneçam
serviços com cobertura equivalente àquela fornecida pelas atuais incumbentes.

A construção de redes não constitui o principal negócio das operadoras de telefonia móvel.
Circunstâncias otimizadas de construção de infra-estrutura e operação liberam os recursos das
operadoras para que sejam investidos em seu objetivo principal; desenvolvendo e oferecendo serviços
de telefonia móvel de alta qualidade a preços acessíveis. Uma vez que a construção de redes com sites
compartilhados reduziria significativamente o período de instalação local, estes serviços estariam em
breve disponíveis ao usuário final brasileiro.

A Anatel depara-se com uma oportunidade única de liderar a introdução da concorrência no mercado de
telefonia móvel brasileiro. Conclui-se portanto que, para facilitar a competição e a oferta de serviços de
telefonia celular aos usuários finais, co-location obrigatória deve ser levada em consideração.
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Anexos:

Anexo 1: Descrição de situação de co-location de site; Suíça, Alemanha, Reino Unido, Nova
Zelândia

Anexo 2: "Ausschreibung von vier Funkkonzessionen fur die Bereitstellung von IMT2000/UMTS-
Fernmerdedienstend in der Schweiz" file ausschreibung.pdf

Anexo 3: "UMTS – Universal Mobile Telecommunications System. Consulta Pública, relatório de
avaliação" arquivo swiss_umts_cons.pdf

Anexo 4: Regulamento de 18 de fevereiro de 2000 pelo Presidente da Câmara sobre as
Determinações e Regras para Outorga de Licenças para o Sistema Universal de
Telecomunicações Móvel (UMTS) / (Telecomunicações Móveis Internacionais)
International Mobile Telecommunications – 2000 (IMT-2000); (Comunicações Móveis de
Terceira Geração" arquivo ger_umts.pdf

Anexo 5: Co-location e Compartilhamento de Instalações (Collocation and Facility Sharing) – UACG
(99) 6. UMTS Auction Consultative Group
arquivo uacg996.doc

Anexo 6: Consulta Ministerial sobre Telecomunicações (Ministerial Inquiry into Telecommunications),
Relatório (Draft Report), junho de 2000 arquivo telecom_nz.pdf
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ANEXO 1: Exemplos de Casos
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5.1 Suíça

Existem  3 operadoras de GSM concorrentes no mercado de telefonia móvel suíço; Swisscom, diAx, e
Orange.  Como fornecedor de infra-estrutura para todas as operadoras, a Nokia adquiriu uma visão
abrangente dos fatos e da co-operação das operadoras com relação à construção da redes desde
1995.

Todas as operadoras compartilham os sites através de acordos mútuos e com condições
comercialmente viáveis. Aproximadamente 10% da infra-estrutura de cada operadora é construída nas
instalações compartilhadas.  O órgão regulador (OFCOM) exerceu alguma pressão nesta questão, mas
os Departamentos de Construção Civil que concedem autorização para obras em cada uma das 16
regiões (Cantões) realizaram uma abordagem ativa para otimização da instalação das antenas, levando
em consideração os fatores ambientais. Como resultado, as autorizações para obras de construção
estão sendo concedidas principalmente nos sites compartilhados, e para antenas autônomas, somente
em circunstâncias especiais.

A evolução positiva da co-operação das operadoras nesta área levou o OFCOM a levar em
consideração o compartilhamento de infra-estrutura ao determinar as condições das licenças de UMTS;
1

"A fim de assegurar que as questões ambientais sejam devidamente consideradas durante a construção
das novas redes, as licenças obrigam as operadoras a co-utilizarem os sites de antena, até a
máxima  extensão possível. Adicionalmente, ao estabelecer novos sites, todas as disposições legais
relativas a planejamento de área, proteção da natureza e dos bens históricos nacionais assim como as
disposições previstas no decreto de lei sobre proteção contra radiação de não-ionização devem ser
respeitadas. As operadoras também são obrigadas a prover aos cantões informação sobre seus planos
de desenvolvimento com a devida antecedência, além de cooperar no desenvolvimento dos
procedimentos essenciais para coordenação dos diversos sites.. OFCOM irá desenvolver os
procedimentos adequados em conjunto com os cantões, antes do início da construção."

5.2 Alemanha

Existem 32 milhões de assinantes com nível de penetração de 39% na Alemanha.2 O mercado está
dividido entre 4 operadoras:  E Plus Mobilfunk, D2 (Mannesmann), D1 (T-Mobil) e  E2 (Viag Interkom).
Todas estas empresas operam sua própria infra-estrutura.

Na Alemanha, o mercado de infra-estrutura estruturou-se de forma que o proprietário do terreno
mantém a titularidade sobre o espaço físico e possui o direito de negociar os acordos referentes ao
aluguel do espaço com uma ou mais operadoras. As operadoras devem então cooperar entre si para
solucionar os fatores referentes a acesso, aparência etc. A instalação da antena é condicionada à

                                                
1 Nota da Imprensa 9.3. 2000; FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION;
http://www.bakom.ch/eng/subsubpage/document/240/1212

2 Penetração da Telefonia Celular EMC  Maio de 2000
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permissão dos órgãos regionais de Construção Civil, e as permissões são concedidas somente à
construtora que demonstrar que a antena é apropriada para compartilhamento3

Aproximadamente 20% do total de sites consiste em antenas, e quase 100% destes são compartilhados
pelas operadoras. 50% do outro tipo de site, tais como telhados e torres, são compartilhados, sobretudo
nas áreas urbanas

Apesar de ter sido necessária pouca pressão do órgão regulador, Reg TP decidiu encorajar esta
evolução, incluindo uma provisão em seu regulamento de UMTS4:

"A hipótese de trabalho atual da Câmara referente ao acesso dentro da estrutura de infra-estrutura
compartilhada, e.g. postes compartilhados, é apresentada a seguir.

"O compartilhamento de sites de antenas está sujeito em primeira instância a acordos de direito civil. A
Lei não obriga explicitamente as operadoras de redes a compartilharem seus sites de antena.
Entretanto, negar a uma empresa concorrente o uso compartilhado pode ser considerado, de
acordo com a Lei de Limitações à Concorrência, como abuso de uma posição dominante,
considerando-se que os critérios legais apropriados tenham sido observados…"
".. A Câmara assume dessa forma que o uso compartilhado destes elementos não terão nenhum efeito
relevante sobre a concorrência.."

5.3 Reino Unido

O Reino Unido pode ser considerado como um dos mais competitivos mercados de telefonia móvel na
Europa, com 4 operadoras móveis que possuem infra-estrutura própria, e diversos revendedores de
valor adicionado. A taxa de penetração no Reino Unido é de 51%5, o que está acima da média européia.

Atualmente existem  cerca de 25.000 antenas na Grã-Bretanha, sendo que mais de 50% das mesmas
encontram-se em sites  compartilhados.  O órgão regulador, Oftel, ativamente encorajou as operadoras
a cooperarem entre si nesta questão.

Em novembro de 1998, O Diretor Geral do OFTEL fez uma declaração explicando como encorajaria o
compartilhamento de sites e instalações para as operadoras de telecomunicações.6

"Como regra geral, esta deveria ser normalmente uma questão de acordo comercial e técnico entre as
partes envolvidas. Entretanto, de acordo com o regulamento 10 da Regulamentação de
Telecomunicações (Interconexão) de 1997, O Diretor Geral do OFTEL possui a habilidade de intervir na
resolução de conflitos relativos a Co-location e compartilhamento de instalações e de encorajar este
compartilhamento de forma mais ampla. Dado o nível de interesse nesta área, o Diretor Geral decidiu
elaborar uma declaração que clarifica as circunstâncias nas quais ele poderá intervir.

                                                
3 Entrevista telefônica de 28.07.00 Hellmut Seiberlich, Gerente de Serviços de Instalação Local, Nokia Networks
4 "Decreto de 18 de fevereiro de 2000 do Presidente da Câmara sobre as Determinações e Regras para Outorga
de Licenças para o Sistema Universal de Telecomunicações Móveis (UMTS) / Telecomunicações Móveis
Internacionais – 2000 (IMT-2000); Comunicações Móveis de Terceira Geração <BK-1b-98/005-1>
http://www.regtp.de/en/umts/start/fs_11.html
5 Relatórios de Telefonia Celular de EMC (EMC Cellular Reports), Maio de 2000
6 http://www.spectrumauctions.gov.uk/uacg/documents/uacg996.htm
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Além disso, o Departamento do Meio-Ambiente e Transportes e as Regiões publicaram um Documento
de  Consulta em agosto sobre Controle de Desenvolvimento de Telecomunicações, o qual propõe que,
em algumas circunstâncias, seja encorajado o compartilhamento de antenas pelos novos sites de
postes.

A declaração especifica também que o Oftel monitora os esforços das operadoras para estabelecer os
acordos de compartilhamento de site, priorizando o desenvolvimento da concorrência e os interesses
públicos. Em caso de conflitos, o Oftel exige provas baseadas em fatos técnicos ou direitos de
propriedade de terceiros.

Não somente o órgão regulador, mas as próprias operadoras têm melhorado ativamente a cooperação
no compartilhamento de instalações. Em fevereiro de 1999, a iniciativa conjunta de quatro operadoras,
Cellnet, Vodafone, One 2 One e Orange, juntamente com a Castle Transmission International, construiu
um Banco de Dados de Estações de Rádio Frequência para facilitar o compartilhamento de postes
telefônicos. O banco de dados contém detalhes dos postes terrestres dos participantes, incluindo altura,
localização e design, e é atualizado mensalmente.

O bando de dados foi estabelecido em um período de rápido crescimento na demanda por serviços
telefônicos móveis. Para atender a esta demanda, as quatro operadoras de telefonia móvel enfrentaram
a necessidade de aumentar rapidamente a capacidade e cobertura de suas redes.  Outros proprietários
de postes tais como operadoras de telefonia fixa, companhias de utilidade pública e emissoras de
radiodifusão também demonstraram interesse e uniram-se ao banco de dados. Os detentores das
licenças das novas redes de UMTS consistem em um grupo de usuários novo e emergente para estes
serviços.

Sendo assim, o banco de dados permite que a indústria administre coletivamente e de forma
responsável as questões ambientais decorrentes dos planos de expansão destas redes.

5.4 Nova Zelândia

Existem mais de duas operadoras de telefonia móvel com 3 redes na Nova Zelândia, com níveis de
penetração de 41% e 3.6 milhões de usuários. A Co-location em geral não ocorreu entre concorrentes
do mercado de serviços de telefonia celular na Nova Zelândia.

O governo da Nova Zelândia estabeleceu uma Consulta do Setor de Telecomunicações em março de
2000 7.

O objetivo da Consulta é de avaliar se a abordagem reguladora atual atende aos interesses dos
neozelandeses para o futuro, e em caso contrário, quais mudanças devem ser realizadas.
Adicionalmente, a Consulta considera as questões específicas de interconexão com a rede de
telecomunicações, portabilidade e administração da numeração, gerenciamento do tráfego de Internet e
desenvolvimento da Nova Zelândia como economia de informação.

A consulta recebeu 64 respostas dos grupos de telecomunicações interessados, incluindo-se aí
operadoras, fornecedores e associações de proteção ao consumidor. Na minuta do relatório publicado8

                                                
7 http://www.teleinquiry.govt.nz/index.html

8 Anexo 5 deste relatório
http://www.teleinquiry.govt.nz/reports/draft/index.html
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e baseado nas respostas, foi incluída a Co-location em sites de telefonia móvel celular na lista
recomendada de serviços designados:

" A opinião da Consulta é de que a Co-location deve ser designada imediatamente. A Co-location
obrigatória é uma forma desejável de facilitar a construção das redes, e assim desenvolver-se no
mercado de serviços de telefonia celular. A Co-location pode também reduzir o número de cell sites em
qualquer área, considerando-se que diferentes operadoras possam utilizar o mesmo site, trazendo
desta forma benefícios ambientais significativos "

O relatório final da consulta deverá ser publicado em 29 de setembro de 2000.
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Recomendação para emissão de freqüência adicional de
900MHz para as licenças de 1800MHz para as bandas C, D
e E no Brasil

6. OBJETIVO

O objetivo deste documento é de apresentar as razões pelas quais a Nokia do Brasil
acredita ser importante que a Anatel emita parte da faixa de freqüência adicional de
900MHz para os novos serviços SMP (na banda de 1800MHz), cujo lançamento está
previsto para o primeiro semestre de 2001.  Adicionalmente, as recomendações podem ser
encontradas no Capítulo Quatro.

7. INTRODUÇÃO ÀS FREQUÊNCIAS DE 1800MHZ E 900MHZ

Neste documento, as freqüências de 1800MHz referem-se às bandas alocadas para os
serviços SMP das licenças C, D e E:

Sub-Faixa “C”:

Transmissão de Estação Móvel:        1710 MHz a 1725 MHz

Transmissão de Estação Rádio Base : 1805 MHz a 1820 MHz

Sub-Faixa “D”:

Transmissão de Estação Móvel: 1725 MHz a 1740 MHz

Transmissão de Estação Rádio Base:  1820 MHz a 1835 MHz

Sub-Faixa “E”:

Transmissão de Estação Móvel: 1740 MHz a 1755 MHz

Transmissão de Estação Rádio Base: 1835 MHz a 1850 MHz

Neste documento, as freqüências de 900MHz referem-se às seguintes bandas definidas
por ETSI:

Transmissão de Estação Móvel: 890 MHz a 915 MHz

Transmissão de Estação Rádio Base: 935 MHz a 960 MHz

Além disso, freqüências adicionais foram recentemente acrescentadas às freqüências
GSM900 padrão, denominadas GSM900 Estendida (Extended GSM900).  Os terminais
mais recentes estão incluindo esta banda em suas operações. A banda geral de  900,
combinando a padrão e a estendida, consiste em:

Transmissão de Estação Móvel: 880 MHz a 915 MHz

Transmissão de Estação Rádio Base: 925 MHz a 960 MHz
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8. RESUMO DAS RAZÕES PARA EMISSÃO DE PARTE DE 900 MHZ ALÉM DE 1800MHZ

De acordo com o analista de telecomunicações de EMC, haviam 332 milhões de
assinantes GSM  no mundo (junho de 2000). Entre estes, 102 milhões consistiam em
assinantes de dual band 900/1800, um número que cresce constantemente.

Os motivos para o crescimento das operações de dual band deve-se a dois fatores:

1. Crescimento das operadoras de GSM900 em direção às redes de dual band

2. Uma parte significativa das novas licenças é outorgada para dual band (900MHz e
1800MHz), desde o início. Sobretudo nos mercados nos quais o terceiro ou quarto
concorrente estão emergindo no mercado, este fator é considerado vital para a
operadora de 1800MHz, para que obtenha também a banda de 900MHz devido à
rapidez de roll-out  das novas redes e custos de cobertura inferiores. (consulte o
Anexo Um para mais detalhes)

No Brasil,  com a  introdução não somente do terceiro, mas também do quarto e do quinto
concorrentes a uma área com as dimensões de um pequeno continente, a Nokia
recomenda portanto considerar seriamente a possibilidade de liberar parte da banda de
900MHz para os serviços SMP das bandas C, D e E,  assim como as freqüências de
1800MHz.

As principais razões para 900/1800 para as licenças brasileiras nas bandas  C, D e E no
Brasil são as seguintes:

• O Roll-out dos serviços SMP em 900/1800 pode ser 3 vezes mais rápida do que na
banda única de 1800MHz.  Isto introduziria um ambiente verdadeiramente
competitivo capaz de atingir toda a população brasileira, em velocidade
consideravelmente mais alta do que somente com 1800MHz, levando-se em conta
que na Região Um, mais de 37 milhões de pessoas vivem em municípios de baixa
densidade populacional, e 17 milhões na Região II vivem em municípios com
menos de  50.000 habitantes. O Roll-out do serviço SMP pode consistir em um
grande desafio sem o suporte da freqüência de 900MHz.

• Além disso, a capacidade de roaming total nacional (voz + serviços de valor
adicionado) do SMP seria introduzida com antecedência bem maior.

• Os custos iniciais de instalação local da rede diminuem em mais de 50% quando a
rede dual band é comparada à banda única de 1800; a economia cumulativa ao
longo do período é de aproximadamente 35%. É essencial para a viabilidade de
qualquer operadora de telefonia móvel manter os custos iniciais de roll-out a níveis
razoáveis. (Consulte o anexo 3 sobre as diferenças de custo de roll-out no Brasil)

• A introdução de concorrência no mercado é mais rápida, portanto o usuário final
brasileiro é beneficiado pela concorrência : níveis de preço inferiores, e como
resultado, o telefone celular torna-se acessível para uma parcela maior da
população, assim como uma gama de serviços superior. A concorrência exigirá das
operadoras uma maior definição de seu usuário final-alvo, com mais serviços
personalizados para diferentes segmentos.
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• Os business cases da 3a, 4a e 5a operadora pareceriam menos promissores se
somente a banda de 1800MHz fosse outorgada, com parte de 900Mhz, a
atratividade da licensa aumentaria, e assim, o número de interessados em competir
pela licença

• Todos os telefones móveis GSM mais recentes suportam operações de banda
dupla (900/1800).  Haverá suporte móvel para as operações de dual band desde o
início. (Consulte anexo 2 para mais detalhes)

• Todos os fabricantes de equipamento de rede GSM e fabricantes de antenas
possuem soluções integradas de 900/1800.

• Considerando-se as estimativas de diversos mercados de telefonia móvel, a taxa
de aumento de receita proveniente de serviços de valor adicionado e de dados será
dez vezes maior nos próximos 5 anos (99-04)  Esta oportunidade de geração de
receita pode ser atingida também pelos mercados brasileiros, mas somente se a
disponibilidade dos serviços for estendida ao mercado de massa com a devida
antecedência, possibilitando mais tempo para aumentar o conhecimento e uso dos
serviços pelo usuário final. Novamente, os serviços seriam disponibilzados para o
mercado de massa de forma consideravelmente mais rápido com as licenças
900MHz combinadas com 1800MHz.

9. RECOMENDAÇÃO

É portanto recomendável emitir o máximo número possível de bandas disponíveis na faixa
de freqüência GSM900 para os serviços SMP, uma vez que cada freqüência adicional no
GSM900 aumentará de forma significativa a viabilidade das licenças das bandas C, D e E.
A fim de implantar integralmente a rededual band, seria necessário 2*5MHz. Como
requisito básico, 2*2.5MHz poderia ser considerada, mas de alguma forma iria limitar os
benefícios da banda dupla.

Em termos de capacidade e cobertura de áreas rurais (cobertura contínua pode não ser
uma necessidade absoluta) e de cobertura de estradas e cidades pequenas, a
necessidade de deual band poderia ser atendida com uma largura de banda menor na
900MHz.  A opção de 2*2.5MHz sugerida é considerada suficiente para fins de cobertura
rural e de margens de estradas, mas o avanço contínuo de serviço em direção às áreas
urbanas e suburbanas prejudicaria os critérios de qualidade em termos de capacidade, se
somente 2*2.5MHz estivesse disponível na banda de 900MHz. Dessa forma, o pedido é
para  2*5MHz no GSM900.

Para mais detalhes, consulte os anexos.
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10. ANEXOS

10.1 Anexo 1: Situação Mundial :  A maioria das redes no mundo são de banda dupla

A maioria das redes implantadas consiste em dual band. Isto representa uma prova adicional para que
os órgãos reguladores aumentem as possibilidades da 3a e 4a operadoras lançarem seus serviços e
desenvolverem redes de boa qualidade, o mais breve possível.

Algumas referências encontram-se enumeradas na tabela abaixo. Na tabela, as redes de dual band
foram somente parcialmente mencionadas, concentrando-se principalmente nas operações recentes.
As operadoras assinaladas representam casos idênticos aos da situação brasileira, na qual uma banda
de freqüência GSM 1800 e uma banda adicional GSM 900 são emitidas, a fim de auxiliar o roll-out dos
serviços.

Operadora Início do Serviço Banda de
Freqüência

País

KPN/Orange Abril 1999 900 / 1800 Bélgica
Cesky mobil Março 2000 900 / 1800 República Tcheca
Vodafone Dezembro 1999 900 / 1800 Hungria
Wind Telecom Março 1999 900 / 1800 Itália
BaltCom GSM Abril 1997 900 / 1800 Latvia
Tango Maio 1998 900 / 1800 Luxemburgo
Dutchtone Janeiro 1999 900 / 1800 Holanda
Telfort Outubro 1998 900 / 1800 Holanda
Centertel (IDEA) Março 1998 900 / 1800 Polônia
Optimus Agosto 1998 900 / 1800 Portugal
Eurotel GSM Fevereiro 97 900 / 1800 Eslováquia
DiAx Dezembro 1998 900 / 1800 Suíça
Magti GSM Setembro 1997 900 / 1800 Geórgia
Amena Janeiro 1999 900 / 1800 Espanha
Wataniya Dezembro 1999 900 / 1800 Kuwait
Cosmorom S.A. Abril 2000 900 / 1800 Romania
Telecom XXI JSC Planejado para

Setembro 2000
900 / 1800 Rússia

Globtel Janeiro 1997 900 / 1800 Eslováquia
Vodacom Tanzania Ltd. Licença concedida 900 / 1800 Tanzânia
Integrated Mobile
Services Ltd

Licença concedida 900 / 1800 Nigéria

Zantel Agosto 1999 900 / 1800 Tanzânia
Celia Junho 1999 900 / 1800 Nigéria
Smart Gold GSM Abril 1999 900 / 1800 Filipinas
Telecom Finland Março 1998 900 / 1800 Finlândia
Singapore Telecom Agosto 1998 900 / 1800 Singapura
Airtel Janeiro 1999 900 / 1800 Espanha
Telefonica/Movistar Janeiro 1999 900 / 1800 Espanha
Telecel Agosto 1998 900 / 1800 Portugal
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Telemovel Junho 1998 900 / 1800 Portugal
Bouygues Telecom Planejado 900 / 1800 França
Cegetel Planejado 900 / 1800 França
France Telecom (Itineris) Junho 1999 900 / 1800 França
Radiolinja Setembro 1998 900 / 1800 Finlândia
Sonera Março 1998 900 / 1800 Finlândia
North-West GSM Dezembro 1999 900 / 1800 Rússia
Swisscom (Natel) Março 1998 900 / 1800 Suíça
Comvik Setembro 1998 900 / 1800 Suécia
Telia Mobitel Outubro 1998 900 / 1800 Suécia
MTC-Net Setembro 1999 900 / 1800 Kuwait
Telenor Mobil Junho 1998 900 / 1800 Noruega
1010 and One2Free
(Cable & Wireless HKT)

Dezembro 1998 900 / 1800 Hong Kong

Hutchison (Orange &
Everday PCS)

Dezembro 1998 900 / 1800 Hong Kong

SmarTone Dezembro 1998 900 / 1800 Hongkong
Libertel Março 2000 900 / 1800 Holanda
Optus Mobile Digital Planejado 900 / 1800 Austrália
Telstra (MobileNet Digital) Planejado 900 / 1800 Austrália
Vodafone Planejado 900 / 1800 Austrália
HKT CSL (ex Pacific
Link)

Planejado 900 / 1800 Hong Kong
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10.2 ANEXO 2: Telefones móveis GSM mais recentes e suporte de freqüência

A operação de banda dupla 900/1800 é transparente para o usuário final, funcionalmente
não há diferença em relação ao terminal de banda única. A especificação ETSI na verdade
proíbe a escolha da banda utilizada pelo usuário final.  As regras de seleção de canais na
telefonia móvel são implantadas de acordo com os terminais de banda única, não podendo
ser estabelecidas prioridades para nenhuma das bandas.

Devido ao aumento das exigências de todas as principais operadoras de rede GSM, os
fabricantes estão-se afastando dos telefones de banda única de 900 e de banda única de
1800, e na verdade somente estão produzindo telefones de banda dupla
GSM900/GSM1800.  Note-se que diversos modelos estão surgindo, assim como os de
banda tripla GSM900/GSM1800/GSM1900.

Seguem-se alguns exemplos de telefones móveis de banda dupla existentes no mercado:

Nokia 7110

Nokia 6210

Siemens c25

Ericsson R320

Ericsson R380

Motorola
Timeport 7089

Sagem MW939

Samsung SGH 2200

Nokia 8850
Philips Genie

Philips Xenium
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10.3 Anexo 3: Exemplo de diferenças de custo da NW em relação a três regiões brasileiras

10.3.1 Região Um, somente com banda única de 1800MHz

O gráfico abaixo representa os custos anuais relativos de instalação local da rede de
banda única de 1800 na Região Um. Note-se que sobretudo os três primeiros anos são
orientados principalmente pela cobertura, enquanto os aumentos de capacidade nesta
rede são realizados anualmente. Considerando-se que a freqüência de 1800MHz
necessita de, no máximo, 3 vezes mais infra-estrutura para cobertura e os custos iniciais
de roll-out são altos, dificultando assim o sucesso das operações SMP.

10.3.2 Região Um, com 1800MHz e 900MHz (2*5Mhz de GSM900)

Um outro cenário, apresentado no gráfico abaixo, representa a situação caso a 900 MHz
também seja outorgada.  Sobretudo nos anos de instalação local mais intensa, ou seja
2001-2002,  observa-se uma redução de custos de 50%, enquanto é provida uma
qualidade de serviço equivalente ou superior comparado ao cenário acima descrito.
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10.3.3 Região Dois, somente com banda única de 1800MHz

Este gráfico representa os custos anuais relativos de instalação local da rede de banda
única de 1800 na Região Dois.  A instalação local em termos de provimento de serviço em
grandes áreas geográficas concentra-se nos três primeiros anos, com altos custos de
capital devido à grande necessidade de sites com freqüência única de 1800MHz.

10.3.4 Região II, com 1800MHz e 900MHz (2*5Mhz de GSM900)

Nota-se claramente o efeito da freqüência de 900MHz na estrutura CAPEX abaixo. Os três
primeiros anos apresentam redução significativa nos custos de roll-out, o que pode
contribuir para que a operadora ofereça serviços mais baratos e ágeis, com alta qualidade.
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10.3.5 Região Três, somente com banda única de 1800MHz

O roll-out da rede em São Paulo é orientada pela cobertura nos primeiros dois anos,
enquanto as exigências de capacidade tornam-se dominantes no período de 2003-2004.
O gráfico abaixo representa a estrutura CAPEX da operadora de 1800MHz.

10.3.6 Região Três, com 1800MHz e 900MHz (2*5Mhz de GSM900)

Nota-se que a freqüência de 900MHz também é muito importante para as operadoras de
SMP em São Paulo, uma vez que permite um roll-out com baixo custo de benefício nos
primeiros anos.
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Com a finalidade de obter  parte da banda de 900 MHz onde seria de mais fácil limpeza as seguintes
bandas poderiam ser consideradas pela ANATEL:

Subfaixa "C"

904,5 - 907 MHz  transmissão do terminal móvel
949,5 - 952 MHz transmissão da rádio base

Subfaixa "D

908 - 910,5 MHz transmissão do terminal móvel
953 - 955,5 MHz  transmissão da rádio base

Subfaixa "E"

910,5 -913 MHz transmissão do terminal móvel
955,5 - 958 MHz transmissão da rádio base
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11. ARTIGO 18

As administrações que não adotaram as recomendações da ITU para plano de identificação
internacional para terminais e usuários móveis estão subordinadas à coordenação de países, ou
organizações que tentam harmonizar os problemas de numeração internacionais. Observa-se que
alguns países e organizações coordenadores não conseguem solucionar todos os problemas de
numeração internacional, potencializando conflitos de numeração. Conforme observado no gráfico a
seguir, o Brasil é um dos países onerados pela adoção de um plano de identificação internacional
diferente à recomendação E.212 da ITU.

Gráfico: Incidência de conflitos de prefixos IRM por países das Américas

Pelo acima exporto sugere-se a inclusão de um parágrafo adicional no Artigo 18 das diretrizes para
implementação do Serviço Móvel Pessoal – SMP, conforme abaixo descrito:

“ I - As redes de telecomunicações e plataformas associadas ao SMP devem fazer uso de
tecnologias e sistemas que possibilitem o roaming internacional a seus usuários e a usuários
visitantes, cujas operadoras pactuarem acordos de atendimentos internacionais.

Devem ser consideradas as recomendações da ITU-T série E para interoperabilidade e plano de
identificação internacional de terminais e usuários móveis além da regulamentação de
numeração específica do SMP a ser posteriormente editada.”

Conflitos de Prefixos IRM

Brasil
30%

EUA
50%

Argentina
10%

Venezuela
10%


	1. OBJETIVO
	2. PROPÓSITO
	3. DESCRIÇÃO DA TERMINOLOGIA
	4. FATORES QUE FAVORECEM CO-LOCATION DE INFRAESTRUTURA ENTRE OPERADORAS
	5. RECOMENDAÇÃO
	5.1 Suíça
	5.2 Alemanha
	5.3 Reino Unido
	5.4 Nova Zelândia
	6. OBJETIVO
	7. INTRODUÇÃO ÀS FREQUÊNCIAS DE 1800MHZ E 900MHZ
	8. RESUMO DAS RAZÕES PARA EMISSÃO DE PARTE DE 900 MHZ ALÉM DE 1800MHZ
	9. RECOMENDAÇÃO
	10. ANEXOS
	11. ARTIGO 18

