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São Paulo, 07 de Agosto de 2000

À
ANATEL – AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PRIVADOS
SAS QUADRA 6 Edifício Ministro Sérgio Motta – 2o. andar – Biblioteca
70313-900 Brasília DF

Contribuições à Consulta Pública no. 241, de 10 de Julho de 2000,
referente a Proposta de Diretrizes para Implementação do

Serviço Móvel Pessoal - SMP.

A QUALCOMM do Brasil agradece à ANATEL a oportunidade de apresentar sua
contribuição para com as Diretrizes de Implementação do Serviço Móvel Pessoal.

A QUALCOMM do Brasil gostaria de enfatizar a importância de que toda e qualquer
regulamentação relativa aos serviços de telecomunicações brasileiras sigam o princípio da
livre escolha de tecnologia por parte das operadoras. Somente com a liberdade de escolha
de tecnologia, será possível à ANATEL garantir maior eficiência espectral das tecnologias,
melhor qualidade dos serviços, menores preços e portanto melhores opções para os
usuários.

1. Convergência entre SMP e STFC

O Artigo 18 da Proposta de Diretrizes para Implementação do Serviço Móvel Pessoal visa
garantir que as redes de telecomunicações e plataformas associadas ao SMP estejam
estruturadas de forma a permitir a interconexão e a convergência com a rede de STFC. Para
tanto, não é necessário mencionar os termos “tecnologias e sistemas”, pois entendemos que
poderão dar margem a interpretações errôneas do texto.

Sugerimos, portanto, a seguinte redação para o Artigo 18:

As redes de telecomunicações e plataformas associadas ao SMP devem ter estruturas de
sincronismo, sinalização, numeração, comutação e encaminhamento, entre outras, que
permitam a convergência com a rede de STFC, observado o disposto na regulamentação.

2. Neutralidade Tecnológica

É fundamental que a regulamentação do Serviço Móvel Pessoal seja neutra
tecnologicamente de modo a permitir às operadoras implementar a tecnologia de sua
escolha, nas bandas de freqüência incluídas no Artigo 11 da Proposta de Diretrizes para
Implementação do SMP.
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3. Seleção de Banda de Freqüência e Canalização

A QUALCOMM do Brasil entende que a ANATEL não deve definir nenhum esquema
específico de canalização para o SMP.

Com a liberdade de canalização, as operadoras poderão optar pela tecnologia que ofereça
maiores benefícios em relação a eficiência espectral,  serviços, disponibilidade de terminais
e de infra-estrutura, custos  e prazos de implementação e possibilidades de evolução da
tecnologia que irá adotar.

Cada uma das tecnologias digitais seguem um esquema de canalização específico dentro do
espectro designado. Entretanto, esta canalização é específica de acordo com a tecnologia
escolhida pelo operador. Isto significa que algumas tecnologias utilizam canais de 200
KHz, 30 KHz, 1,25 MHz, etc.

Desta forma, uma vez que o operador tenha optado por uma tecnologia, o esquema padrão
de canalização pertinente a esta tecnologia será implementado.

4. Processo de Outorga de Licenças

A QUALCOMM do Brasil acredita que as licenças para as Subbandas D e E estarão em
desvantagem em relação às licenças da Subbanda C, pela natureza do processo de múltiplos
estágios seqüenciais.  Cremos que é de interesse público que haja um ambiente competitivo
onde todos os novos entrantes possam começar a operar comercialmente ao mesmo tempo.

Qualquer atraso à prestação destes serviços para os novos entrantes acabará resultando em
menos competição no mercado e conseqüentemente, preços mais altos para os
consumidores. Os licenciados das Subbandas de extensão A e B também deveriam poder
iniciar seus serviços nestas bandas ao mesmo tempo que os demais entrantes.

5. Terceira Geração

A QUALCOMM, como empresa líder no desenvolvimento de tecnologias de comunicação
digital,  está fortemente empenhada em produzir soluções e produtos que antecipem a
introdução de serviços de Terceira Geração.

Conforme definido no Documento 8/1045-E de 17 de abril de 2000, da
Radiocommunication Assembly da ITU – “Draft New Recommendation ITU-R
M[IMT.RSPC] – Detailed Specifications of the Radio Interfaces of  IMT-2000”,  o IMT-
MC (CDMA Multi Carrier) e o IMT-DS (CDMA Direct Spread) estão incluídos no
conjunto de padrões que atendem às especificações do IMT-2000, e inclui as interfaces de
rádio 1X e 3X.
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Reafirmamos, portanto, que o cdma2000 é tecnologia de 3a. geração reconhecida pela UIT,
e confiamos que a ANATEL manterá sua posição - já expressa repetidas vezes em público -
de não definir tecnologias, direta ou indiretamente, na regulamentação do SMP.

6. Outras questões

A QUALCOMM do Brasil gostaria de expressar sua preocupação em relação às bandas C,
D e E. A escolha de freqüência e a separação duplex entre os links direto e reverso,
claramente favorecem uma tecnologia específica – o GSM.

Sendo o que tínhamos par o momento,

Atenciosamente

QUALCOMM do Brasil Ltda.


