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Introdução

Vodafone e Nosso Compromisso com uma Competição Justa

A visão da Vodafone é a de ser líder mundial como provedor de serviços de informações
e em telecomunicações móveis, trazendo mais serviços e conveniência para mais clientes
que qualquer outra companhia. Atingir a liderança do mercado exige dedicação,
planejamento cuidadoso, decisões corajosas e, acima de tudo, integridade na forma de
conduzir os negócios.

A Vodafone realiza negócios em 25 países através de  cinco continentes, com mais de 59
milhões de clientes em todo o mundo. Com a finalidade de aproximar esta base de
clientes à sua visão do futuro, a Vodafone deverá oferecer a seus clientes um serviço de
alta qualidade e, ao mesmo tempo, estimular o crescimento de mercados competitivos. Os
mercados competitivos são importantes para esta visão porque, como podemos observar
em todo o mundo, são eles que mais rapidamente produzem penetração de serviço,
serviços criativos e avançados. Estamos, então, comprometidos com políticas reguladoras
que: (i) estimulem os investimentos; (ii) não utilizem princípios de caráter
discriminatório na alocação de autorizações de espectro radioelétrico e (iii) não
estabeleçam normas muito rígidas.

O progresso na área de telecomunicações desde o término do monopólio estatal brasileiro
em telecomunicações em 1995 é louvável. A legislação que criou a ANATEL em 1997,
bem como as primeiras concessões de Banda B para celulares outorgadas naquele mesmo
ano, se incluem entre os primeiros passos importantes em direção a um mercado de
telecomunicações móveis competitivo no Brasil. A Vodafone está estimulada pela
introdução de novas licenças SMP e pelas mudanças do regime regulador do SMC de
telefonia celular, que representam uma continuação desta tendência.  Vodafone tem
grandes expectativas que a continuação do programa de desregulamentação, privatização
e competição pela Anatel tornarão esta oportunidade atraente. Sendo o Brasil o maior
mercado da América do Sul, a Vodafone está muito interessada em fazer investimentos,
criar empregos e trazer serviços móveis de alta qualidade ao Brasil.

É sob este aspecto que a Vodafone vem apresentar sugestões à Resolução objeto da
Consulta Pública nº 241/00 ("Resolução"), diretiva preliminar para o leilão das licenças
SMP a 1,8 GHz e a introdução de uma nova estrutura regulatória, de SMP, para
incrementar a competição no mercado de serviços móveis. Nossa opinião é a de que a
Resolução representa um passo bastante positivo em direção à criação de um mercado de
serviços móveis que será, assim como muitos outros pelo mundo, altamente bem
sucedido nos objetivos de aumentar a penetração de serviço, de obter avanços na
qualidade dele e atrair  investimentos.
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Equilibrando Grandes Oportunidades para Nova Competição com Investimento no Futuro

Tendo investido bilhões de Euros em infra-estrutura de rede, marketing, suporte ao
cliente e administração de redes de comunicação de serviços móveis, a Vodafone tem
plena consciência da importância de um mercado estável e de  um fluxo de rendimentos
previsível para sustentar tais investimentos. Ao mesmo tempo, enquanto competimos
com operadoras tradicionais por todo o mundo, particularmente no Reino Unido, Japão e
Espanha, e sendo uma nova concorrente de mercado na Hungria, no Egito e em outros
locais, a Vodafone reconhece totalmente a importância de assegurar um início eficiente
para novos concorrentes de mercado de serviços móveis no Brasil.

Desta forma, são necessárias políticas reguladoras e de licenciamento que, ao mesmo
tempo em que  propiciem oportunidades sólidas de sorte a que os novos concorrentes
possam rapidamente alcançar participação no mercado e tornar-se uma escolha efetiva
para o cliente, garantam estabilidade aos investimentos existentes. As propostas de
políticas abaixo foram desenvolvidas tendo esta finalidade em mente.

Resumo dos Passos da Política Proposta

A Vodafone gostaria de propor algumas sugestões sobre a Resolução 241 com o fito de
assegurar  que os objetivos da ANATEL no referente ao aumento da escolha do
consumidor e ao investimento em serviços móveis sejam alcançados:

• Equilibrar o Número de Licenças com a Demanda de Mercado;
 

• Destinar a Terceira Licença (Banda C) Exclusivamente para Novos Concorrentes;
 

• Atribuir às Novas Licenças SMP o Espectro Adicional de 900 MHz;
 

• Estimular o Compartilhamento da  Infra-estrutura Entre os Novos Concorrentes e as
Operadoras Existentes;

• Igualar as Condições de Pagamento das Licenças SMP àquelas anteriormente
utilizadas;

• Propiciar Maior Segurança para todos os Provedores SMP com relação aos  Serviços
3G.
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Criar um Mercado Competitivo que Estimule Investimentos
 

 
 

 Equilibrar o Número de Licenças  com a Demanda de Mercado
 

 A Vodafone apoia a liberdade e competitividade do mercado. A concessão de um número
maior de licenças do que o mercado pode suportar estimula a consolidação, e não a
competição. Este processo de consolidação desvia esforços que deveriam estar concentrados
na construção de redes de comunicação e no propósito de servir aos clientes. A proposta da
ANATEL de licitar, em reduzido espaço de tempo,  3 novas licenças por região do PGO
apresenta um risco significativo de que os consumidores poderão não obter por completo os
possíveis benefícios que um novo concorrente  no Brasil poderia criar. É somente através da
efetiva competição que os benefícios de ordem econômica e social poderão ser largamente
alcançados de forma sustentável.

 
 A ANATEL deve reconhecer que novos concorrentes competitivos crescem vagarosamente e
precisam de tempo para que possam estabelecer seus negócios antes que os frutos resultantes
da nova concorrência amadureçam. Por exemplo, a consultoria “Strategy Analytics” reportou
que operadores que são terceiros ou quartos em relação ao mercado não podem esperar
alcançar mais do que fatias de 3% a 5% no mercado de serviços móveis nacional em seu
primeiro ano de operação, devendo ser considerado que 15% a 18% de participação seja um
alvo realista para um horizonte de planejamento de 5 anos.
 
 Reconhecidamente, tais estimativas numéricas podem ser consideradas baixas,
principalmente em relação à rapidez do crescimento dos mercados onde o poder de compra
do consumidor é forte. Com base na experiência da Vodafone, é extremamente improvável
que qualquer uma das regiões do mercado brasileiro possa sustentar 5 operadoras em cada
área de prestação. Alguns mercados, tais como, Hong Kong,  Holanda e os EUA possuem
mais de 4 concorrentes de telefonia celular. Todavia, a característica econômica e
demográfica desses mercados difere daquela encontrada nos mercados regionais do Brasil.
Vodafone acredita que o equilíbrio entre a demanda de mercado e o número de operadoras é
fundamental na promoção de um mercado competitivo.
 
 Os princípios que regem a operação de serviços móveis são: (i) os novos operadores
necessitam de algum tempo para crescer e tornar seus negócios viáveis antes da introdução de
concorrentes adicionais; (ii) na medida em que os órgãos reguladores não devam interferir na
dinâmica do mercado, não há razão para que a ANATEL crie condições nas quais a
consolidação é altamente provável. Com a reestruturação do plano proposto da Resolução
poderá decorrer maior sucesso no leilão.
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 Os Novos Operadores Necessitam de Tempo para Crescer Antes da Entrada de Novos
Concorrentes

 Nossa experiência mostrou que novas operadoras precisam de um período de tempo razoável
para tornarem-se concorrentes fortes. A maioria das terceiras e quartas operadoras, embora
estejam em funcionamento por alguns anos, ainda têm que alcançar sua parcela justa no
mercado de serviços móveis. Por exemplo, na Alemanha, a terceira operadora domina apenas
14% do mercado, e a quarta operadora apenas 5% - em contraste com os 25% que se pode
esperar com uma divisão exata da demanda do mercado consumidor por quatro. Na Holanda
(com cinco licenças), as duas operadoras originais continuam a controlar 78% do mercado
entre si, com cada um dos novos concorrentes dominando apenas 6-7% do mesmo.
 
 E, enquanto as experiências podem variar, o princípio parece ser verdadeiro no Brasil,
conforme o gráfico abaixo mostra. Em nenhuma das regiões há  operadoras celulares de
Banda B que já tenham sido capazes de adquirir mais de 50% do mercado, e, com exceção de
Região 1, a fatia da Banda B está abaixo de 40. Apesar das grandes diferenças de
características de mercados e das diferentes estratégias das operadoras, leva tempo para que
os novos participantes penetrem nos mercados, quanto mais para atingir fatia de mercado
razoável.
 

 Fonte:  Gazeta Mercantil, Anatel; 31/12/1999
 
 A capacidade dos licenciados  da Banda C de conquistarem uma participação de mercado
expressiva e de permanecerem como uma opção de serviço viável para os consumidores seria
prejudicada de forma significativa pela introdução rápida de novos licenciados nas bandas D
e E, sem contar na introdução dos novos serviços 3G.
 

Divisão do Mercado Celular por Região

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Reg
ião

 1

Reg
ião

 2

Reg
ião

 3

Reg
ião

 4

Reg
ião

 5

Reg
ião

 6

Reg
ião

 7

Reg
ião

 8

Reg
ião

 9

Reg
ião

 1
0

Banda A

Banda B



7

 Dentre os riscos do plano proposto pela minuta da Resolução, destacamos:
 

• novos licenciados, quando pretenderem atingir o mercado explorado pelas operadoras
nas Bandas A e B, encontrarão um ambiente no qual o capital necessário para implantar
seus serviços estará restrito por conta da expectativa de início das operações das futuras
licenças das Bandas D e E. Desta forma, nenhum daqueles novos concorrentes ganhará
parcela significativa  do mercado, crescendo lentamente e deixando de oferecer aos
consumidores um leque mínimo de serviços;

• um ou mais dos novos licenciados perceberão que a entrada no mercado existente é
economicamente inviável, resultando em menores preços para as ofertas apresentadas na
licitação e/ou acelerando o processo de consolidação. O espectro estará sub-utilizado,
uma vez  que aos licenciados em processo de consolidação não é permitido deter mais de
uma licença de SMP por região. Ademais, os licenciados ficarão estimulados a
aproveitar as oportunidades de consolidação, com pouco incentivo à oferta de novos
serviços, à construção de melhores redes ou à adoção de medidas que os estabeleça como
competidores independentes. Isto tende a favorecer a negociação de ativos em
detrimento à competição baseada na exploração de mercado, o que vai contra os
objetivos da ANATEL;

• o processo de consolidação retardará a introdução de novos serviços aos consumidores.
Foram disponibilizadas 3 licenças na faixa de 1.800 MHz, quando da outorga de
licenças PCN (equivalente ao PCS) no Reino Unido. Rapidamente ficou evidente que o
mercado era muito pequeno para comportar 3 licenças, o que resultou em fase de
consolidação, com inevitável atraso na introdução dos serviços;

• um ou mais dos novos concorrentes certamente enfrentarão grandes dificuldades
financeiras, para não falar de situação de insolvência, tornando-se incapazes de pagar a
proposta apresentada na licitação. Isso criará futuros atrasos e perdas nos benefícios da
competição do mercado. Nos EUA, as licenças de PCS do bloco C ficaram ociosas desde
a sua licitação em 1996. Inicialmente, a ociosidade se deveu ao fato de o vencedor não
ter tido capacidade de atrair capital suficiente para pagar a licença e construir a rede e
lançar os serviços. Neste momento, as licenças estão envolvidas em processos judiciais
de falência e debates legislativos sobre novos aspectos legais, tais como se  o vencedor
de uma licitação tem assegurado direito de propriedade sobre a licença;

• a entrada no mercado em momento inadequado, associado aos riscos de enfraquecimento
diante do ingresso dos novos concorrentes, pode levar à intervenção regulatória, como,
por exemplo, a obrigatoriedade de conceder deslocamento (“roaming”) nacional ou de
regular preços por atacado, criando situações artificiais de mercado. Tais intervenções
regulatórias somente são apropriadas quando se tratar de caso em que o mercado falhe na
punição de práticas anti-competitivas, mas não naquele em que as forças se dirigem à
consolidação ou ao fracasso dos negócios. A melhor solução seria estimular, em
primeiro lugar, fortes competidores.
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A Vodafone partilha a crença da ANATEL nas forças do mercado, em lugar de uma
regulamentação excessiva como forma de se definir as características do mercado de
telefonia móvel no Brasil. Acredita também na intenção da ANATEL de que venham a
existir cinco concorrentes saudáveis e que deve ser evitado o processo de extensa
consolidação. A inclusão das obrigações de cobertura constantes do artigo 25 da Resolução
proposta indica que a ANATEL espera que cada um dos novos operadores de SMP preste
serviços através de seus próprios meios de forma rápida e independente. É preferível que o
mercado forneça à ANATEL mais informações sobre a sua capacidade de suportar 5 licenças
por região, e em que nível a competição está se desenvolvendo, do que proceder sem tais
informações.

Os riscos acima mencionados, em especial aqueles relativos à falta de incentivos ao
investimento e ao possível dano aos consumidores, sugerem um enfoque diferente daquele
proposto na minuta da Resolução, com resultados positivos para os consumidores, operadores
e ANATEL. Dessa forma, recomendamos à ANATEL que submeta a entrada dos operadores
na Banda D a um prazo mínimo de 18 meses após a outorga das licenças da Banda C,
observando-se igual prazo e critério para a Banda E em relação à Banda D. Essa entrada
gradual nos parece ser a melhor forma de propiciar aos novos concorrentes tempo de
maturação de seus investimentos, alcançando assim competição mais efetiva.

O risco dos licenciados da Banda C é aumentado na medida em que as prestadoras de
serviços de telefonia fixa venham a sagrar-se vencedoras nas licenças das Bandas D e E, pois
os registros em contas separadas não impedem a prática anti-competitiva de subsídios
cruzados, onde as receitas da telefonia fixa (incluindo as operações de longa distância
nacional e internacional) venham a compensar as perdas eventualmente apuradas na
exploração de serviços móveis. Regulamentos que vedam expressamente a adoção da prática
de subsídios cruzados, mesmo quando existentes, são muitas vezes ineficazes pois tais
práticas de difícil detecção e regulação. Neste sentido, a Vodafone propõe que, além de
alterar o cronograma proposto, a ANATEL aborde a questão de como será impedida a adoção
de tais práticas anti-competitivas.

O Cronograma da Licitação deve ser Modificado

Além de modificar o cronograma para concessão das licenças, de forma a possibilitar ao
mercado prestar maiores informações à ANATEL, ajustar o cronograma da licitação
permitirá aos interessados obter mais dados que propiciem uma mais adequada
determinaçãodo valor das licenças. Na Resolução, o processo de outorga de licença para
a Banda D está previsto para iniciar-se tão logo a identidade dos vencedores da Banda C
tenha sido conhecida. A verificação da identidade dos vencedores - inabilitados a
permanecer no processo para as bandas seguintes - é apenas parte das informações
necessárias à condução de um leilão eficiente. Tempo adicional suficiente para que se
verifique o comportamento do novo operador da Banda C no mercado possibilitará a
obtenção de informação crucial aos potenciais licitantes de Banda D, resultando em leilão
mais eficiente.
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Enquanto os licitantes podem e efetivamente constroem planos de negócio para projetar o
valor futuro de fluxo de caixa resultante da exploração dos serviços nas Bandas C, D e E,
tais planos são elaborados com base em uma série de premissas acerca da demanda do
mercado, níveis de preço, despesas de investimentos, etc. Entretanto, essas premissas
dificilmente são precisas (tratam-se de meras estimativas de como o mercado se
comportará) e tendem a sofrer alterações significativas com a entrada de novo
competidor.

Por exemplo, o novo licenciado na Banda C provavelmente introduzirá novos serviços,
novos preços e outras inovações que poderão resultar em incremento da demanda do
mercado com diferentes graus de sucesso. Por outro  lado, o licenciado da Banda C talvez
encontre dificuldades na implantação da rede e na obtenção da fatia de mercado, o que
certamente afetará o valor das licenças nas Bandas D e E. De qualquer forma, há risco
significativo de que os montantes a serem oferecidos para as licenças das Bandas D e E
se revelem uma pobre referência sobre valor real das licenças.

Os riscos associados a um processo licitatório ineficiente são, em muitos casos, os de
superdimensionamento das propostas; o que também ocorre nos processos longos de
concentração do mercado, nos de insuficiência de recursos financeiros e/ou nos de
insolvência, como acima referidos. Adicionalmente, existe o risco de que os novos
concorrentes, diante de incerteza considerável a respeito do seu valor justo e da
capacidade das prestadoras de serviços de telefonia fixa de subsidiarem seus negócios de
serviços móveis, simplesmente percam o interesse pelas Bandas D e E, deixando essas
prestadoras sagrarem-se vencedoras na outorga das licenças com expressivo deságio face
ao valor justo delas.

A Vodafone, portanto, sugere que seja postergado, em 12 meses após o início da
operação da Banda C, o processo de outorga  para a Banda D,  com observância de igual
período de tempo para que o mercado se posicione antes de prosseguir com o processo
para a Banda E. A sucessão lenta do processo de outorga, associada à entrada igualmente
lenta do novo concorrente, reduzirá a incerteza originadora de processo de leilão
ineficiente e problemático.

Destinar a Terceira Licença Exclusivamente para Novos Concorrentes

Na Argentina, o leilão de PCS de 1999 não resultou no ingresso de novos concorrentes,
considerando que era permitido que as operadoras existentes apresentassem ofertas para
ambas as licenças. As operadoras existentes podiam, por um lado, utilizar fontes de capital
interno, beneficiar-se das economias de escala e também compensar despesas de curto prazo,
associadas com novo espectro, com lucros de longo prazo auferidos através da preservação
da participação do mercado.

As ofertas de preço agressivas realizadas na licitação pelas operadoras existentes da
Argentina impediram novos concorrentes de oferecer uma nova escolha aos consumidores, já
que as novas operadoras (por natureza) não incorporavam o mesmo prêmio estratégico em
seus planos de negócios. Aqueles que permaneceram para lucrar com uma competição
reduzida pretendiam refletir aquele ganho potencial em suas ofertas de preço.
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Inicialmente, quando não era permitida a participação de operadoras já instaladas, existiam
mais de 23 investidores internacionais candidatos a novas licenças PCS na Argentina quando
somente novos operadores seriam permitidos.  Uma vez que os reguladores modificaram as
regras, permitindo que operadoras já existentes participassem, apenas 2 novas operadoras
participaram da licitação sem que qualquer uma delas viesse a vencer. Isto vem dramatizar as
diferenças nos resultados que podem vir a ocorrer, caso a ANATEL dê continuidade ao seu
plano atual que desencoraja novos concorrentes.

A ANATEL, sabiamente, já determinou que nenhum provedor de serviço (ou sua subsidiária
ou afiliada) poderá prestar serviços móveis através de mais de uma licença  na mesma área
geográfica. Dessa forma, as operadoras existentes de serviços móveis que adquiram espectro
SMP deverão desistir de suas operações de banda A e B existentes. A ANATEL, também
apropriadamente, limitou a licitação para banda C a fim de evitar a participação de
concessionárias de STFC. Finalmente, a ANATEL determinou que as concessões de Bandas
A e B de várias regiões podem ser consolidadas, convertendo-se as concessões em
autorizações, sob o novo regime de SMP.

Enquanto a ANATEL fez progresso em direção ao objetivo válido de tornar possível que as
operadoras de serviços móveis existentes possam competir nos mesmos termos que os novos
concorrentes no mercado, a ANATEL não afastou a possibilidade de as operadoras de
telefonia celular virem a prejudicar os novos concorrentes, apresentando, de forma
estratégica, propostas de preço do espectro SMP de valor superior ao que deveria ser, o que
poderia causar um atraso no lançamento da rede e dos novos serviços para os consumidores.

As operadoras existentes de telefonia celular possuem grandes incentivos no sentido de
aumentar os custos de seus rivais em potencial a um baixo risco, através do aumento da
oferta do preço do espectro. As operadoras existentes podem participar da licitação sem
qualquer intenção de obtenção da licença, mas com toda a intenção de tornar o espectro mais
caro para o novo concorrente, inibindo, dessa forma, o lançamento agressivo de novos e
melhores serviços de qualidade.

A Vodafone tem notado que novas considerações podem ser aplicadas no caso de licenças
para 3G, em que as operadoras já existentes agregarão a nova faixa àquelas já existentes. Em
tais circunstâncias, não deve ser prevista a exclusão das operadoras existentes.

Razões de ordem estratégica apresentam às operadoras existentes benefícios em participar da
licitação dessa forma. Caso uma operadora existente não obtenha a licença, continuará no
negócio tendo ainda elevado os custos de um novo concorrente. Caso obtenha a licença,
poderá simplesmente vender o negócio celular que explora para compensar o custo ou
renunciar, no prazo de 6 meses, à outorga nas áreas em que se verificar superposição de áreas
de prestação – uma alternativa não disponível aos novos concorrentes.

Consequentemente, a ANATEL deverá simplesmente considerar a exclusão das operadoras
licenciadas existentes da licitação de espectro adicional de segunda geração, no mínimo para
a licença do bloco C que apresenta maior probabilidade de nova concorrência.  Excluindo as
operadoras existentes da licitação da banda C, sua capacidade de burlar o processo e de
elevar a oferta do preço das licenças será eliminada, assegurando a entrada de uma nova
opção de serviço para os consumidores.
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Criar Condições que Estimulem o Crescimento Rápido dos Novo
Concorrentes Sem Discriminar as Operadoras já Existentes

Conceder aos Titulares de Licenças SMP uma Faixa Adicional no Espectro 900MHz

A ANATEL fez a escolha certa optando por licenciar novos concorrentes SMP na banda
1.8 GHz, permitindo, assim, um alinhamento global ordenado de espectro em 3G.  Ao
mesmo tempo, esta decisão faz com que os novos concorrentes encontrem dificuldades
para iniciar o serviço através de acordos de deslocamento com licenciadas existentes.  Os
acordos de deslocamento em questão são particularmente importantes, para que os
consumidores possam considerar mais rapidamente os novos concorrentes como uma
opção de serviço significativa. Também é importante que os novos concorrentes iniciem
rapidamente os serviços, de sorte a que os rendimentos deles advindos possam compensar
os custos tanto da oferta à licença quanto da construção da rede de uma forma melhor
calculada.

Da mesma forma que as operadoras de SMC estarão recebendo 5MHz de espectro na
banda 1.9 GHz, permitindo que ofereçam os mesmos serviços que um novo concorrente
SMP, os licenciados SMP deverão poder acessar o espectro na banda 900 MHz  de forma
que possam utilizar o equipamento atualmente disponível, fornecendo serviços em
conformidade com acordos firmados com as operadoras SMC, até que a construção da
rede esteja concluída. Uma concessão extra de 2x5 MHz de faixa 900 MHz permitirá que
os provedores SMP lancem uma cobertura de rede significativamente mais rápida. A
redução nas despesas da rede reduzirá os preços para os consumidores, dando aos novos
concorrentes melhor condições  para competir com os já existentes.

Com a adição de 5MHz de freqüência de extensão na banda de 1.9 GHz nas atuais
operadoras celulares SMC, as bandas A e B permanecerão com um total de 35 MHz,
enquanto que para as bandas C, D e E estão previstos apenas 30 MHz. Como está
previsto que os dois grupos licenciados operem sob a mesma licença (SMP), eles deverão
operar com a mesma largura de espectro autorizada. Esta alocação extra faz-se também
necessária para oferecer paridade e justiça entre os licenciados.

Estimular o Compartilhamento da Infra-estrutura Entre os Novos Concorrentes e as
Operadoras Existentes

A Vodafone observa atentamente o regulamento de compartilhamento da infra-estrutura
nos termos da autoridade conjunta da ANATEL, ANEEL e ANP, conforme a Resolução
1 de 11 de novembro de 1999. Este regulamento permite que os agentes que operam tanto
nos setores de energia elétrica, quanto em telecomunicações e petróleo, tenham o direito
de compartilhar a infra-estrutura de um outro provedor de qualquer um destes setores,
sujeito a revisão de agências competentes. A Vodafone reconhece a importância deste
processo por oferecer uma estrutura  organizada para a negociação de tais acordos.
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Como a regulamentação foi editada em âmbito administrativo, sujeito à revisão judicial,
fica aumentada a possibilidade de atrasos no processo. A  Vodafone estimula a ANATEL
a agir rapidamente no sentido de dar andamento aos requerimentos para
compartilhamento de infra-estrutura em sua jurisdição e a encorajar as agências de
petróleo e energia elétrica a agirem de igual modo.

Promover Paridade em Termos de Pagamento

O Artigo 22 da Resolução  prevê que 50% do valor total da oferta para uma licença SMP
será devido na data em que o Termo de Autorização for celebrado, com os 50% restantes
pagos no prazo de 12 meses, ajustados pela inflação e acrescidos de 1% de juros.

Nas licitações anteriores, os pagamentos foram estabelecidos nas proporções de 40/30/30;
a ANATEL deverá oferecer os mesmos termos para a SMP. Existe uma correlação direta
entre o capital investido em outorgas de licenças, e capital não investido em provisão de
serviço; a fixação de pagamentos com base em 40/30/30 oferece um melhor equilíbrio
entre os dois objetivos. Não há razão para submeter os novos competidores a condições
distintas de pagamentos em relação àquelas que prevaleceram para as operadoras já
existentes.

Reduzir incertezas no ambiente regulatório para os Provedores de
SMP com relação aos Serviços IMT-2000 e de Terceira Geração

As licenças de serviços móveis de terceira geração vêm sendo, no momento, leiloadas na
Europa, já tendo sido outorgadas no Japão. O lançamento daqueles serviços está sendo
previsto para o primeiro trimestre de 2002, ou mesmo antes.  Apesar disto, as licenças D
e E para serviços SMP não devem estar operando antes que isto venha a ocorrer.

Conforme observado anteriormente, consideramos este fato como uma razão a mais para
que a ANATEL tenha presente que deve proceder, de forma ordenada, na outorga de
novas licenças de segunda geração. A questão é que a ANATEL deverá coordenar seus
planos para SMP com seus planos para espectro IMT-2000, particularmente com o intuito
de captar o valor gerado pela decisão de reservar a banda 1.9 GHz para aqueles serviços
(alinhando, assim, o Brasil com a Europa e a Ásia).

A Vodafone recomenda que a ANATEL tenha em mente a necessidade de um processo
com etapas claras em direção aos serviços 3G no momento das tomadas de decisão
relativas a sua licença de SMP.  Isto demanda assegurar que qualquer novo concorrente
SMP tenha tido tempo e espaço para se tornar um concorrente significativo antes que os
investidores existentes introduzam serviços mais avançados, e que o grau de incerteza de
mercado relativo aos próximos leilões SMP seja reduzido ao máximo.



13

Conclusão

A Vodafone recomenda  que a  ANATEL revise a Resolução de forma que, após o leilão
para a licença do bloco C, haja um espaço para uma análise do mercado antes que as
licenças D e E prossigam entre as partes habilitadas remanescentes. Outrossim, a
ANATEL deverá suplementar a Resolução  com dispositivos que, em conjunto com as
leis e regulamentos de telecomunicações, assegurem uma chance justa para que o novo
concorrente da banda C possa ultrapassar de forma segura os primeiros e perigosos anos
de operação sem lucros, crescendo na forma de um grande concorrente que ofereça uma
opção significativa ao mercado, aperfeiçoando a qualidade e escolhas de serviço para os
consumidores brasileiros.

Alterações específicas relativas ao texto da Resolução encontram-se demonstradas
abaixo.

Sugere-se a seguinte redação para os incisos III, IV e V, do artigo 11:

Artigo 11 - III

"III - Subfaixa "C":

(III.1) Transmissão da Estação Móvel: 1710 MHz a 1725 MHz

Transmissão da Estação Radiobase: 1805 MHz a 1820 MHz

 (III.2) Transmissão da Estação Móvel: 5 MHz de faixa entre 880 MHz e 915 MHz

Transmissão da Estação Radiobase: 5 MHz de faixa entre 925 MHz e 960 MHz

Artigo 11 - IV

IV - Subfaixa "D":

(IV.1) Transmissão da Estação Móvel: 1725 MHz a 1740 MHz

Transmissão da Estação Radiobase: 1820 MHz a 1835 MHz

 (IV.2) Transmissão da Estação Móvel: 5 MHz de faixa entre 880 MHz e 915 MHz

Transmissão da Estação Radiobase: 5 MHz de faixa entre 925 MHz e 960 MHz

Artigo 11 - V

V - Subfaixa "E':

(V.1) Transmissão da Estação Móvel: 1740 MHz a 1755 MHz

Transmissão da Estação Radiobase: 1835 MHz a 1850 MHz

(V.2) Transmissão da Estação Móvel: 5 MHz de faixa entre 880 MHz e 915 MHz

Transmissão da Estação Radiobase: 5 MHz de faixa entre 925 MHz e 960 MHz
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Sugere-se a seguinte redação para o Artigo 21:

"Artigo 21

A Anatel promoverá licitações para expedição de autorizações de SMP, observado o

disposto nestas diretrizes.

Artigo 21 - § 1º

§1º Será expedida, inicialmente, para cada uma das regiões I, II e III, previstas no Anexo

I, 1 (uma) autorização para prestação de SMP, na sub-faixa C, cujas áreas de prestação

coincidirão com as regiões descritas no Anexo 1;

Artigo 21 - § 2º

A Anatel poderá, se assim julgar conveniente e em momento oportuno, vir a expedir

e licitar, para cada uma das regiões I, II e III, previstas no Anexo I,  mais 2 (duas)

autorizações para prestação de SMP, nas sub-faixas D e E.

Artigo 21 - § 3º, I

I - Para iniciar o processo de que trata o parágrafo anterior, em cada uma das

regiões, a Anatel deverá observar o maior prazo dentre:

(a) 18 (dezoito meses) após a assinatura do respectivo Termo de Autorização de

SMP na sub-faixa C; ou

(b) 12 (doze) meses do lançamento comercial do serviço de SMP na sub-faixa C.

Artigo 21 - § 3º, II

II - Os mesmos prazos referidos no inciso I deste parágrafo 3º aplicam-se à hipótese

de licitação de SMP para a sub-faixa E, em relação àquela realizada para a sub-

faixa D.

Sugere-se a renumeração dos parágrafos seguintes:

§ 4º Cada empresa licitante vencedora terá direito, ainda, a:

Artigo 21 - § 4º, I

I - uma autorização para a prestação de STFC, na modalidade Longa Distância Nacional

de qualquer âmbito, a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2002; e

Artigo 21 - § 4º, II

II - uma autorização para a prestação de STFC, na modalidade Longa Distância
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Internacional, a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2002.

Sugere-se nova redação para o Artigo 21, §4º:

Artigo 21 - § 5º

§ 5º Não serão expedidas as autorizações previstas no parágrafo anterior para empresa

que já seja concessionária ou autorizada para prestação do mesmo serviço, em mesma

área geográfica, conforme regulamentação.

Artigo 21 - § 6º

§ 6º 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."

Nova redação proposta para o Artigo 22, I e parágrafo único:

"Artigo 22 - I

I - O valor total proposto ou 40% (quarenta por cento) desse valor deverá ser pago na

data da assinatura do Termo de Autorização, sendo a importância a ser paga atualizada

pela variação do IGP-DI (Índice Geral de Preço -Disponibilidade Interna) da Fundação

Getúlio Vargas, caso ultrapasse doze meses, a contar da data de apresentação da proposta.

Artigo 22 - II

II - Os restantes 60% (sessenta por cento) em duas parcelas iguais e anuais, com

vencimento, respectivamente, para 12 e 24 meses a contar da  data da assinatura do

Termo de Autorização, atualizado pela variação do IGP-DI (Índice Geral de Preço -

Disponibilidade Interna) da Fundação Getúlio Vargas, a contar da data de

apresentação da proposta e, acrescido de juros simples de 1% (um  por cento) a

partir da data de assinatura do Termo de Autorização.

Artigo 22 - Parágrafo único

Parágrafo único. O valor pago incluirá as autorizações previstas no § 3º do art.21, quando

couber, bem como a autorização de uso de radiofreqüência, nos

termos do art. 12."
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Nova redação para o Artigo 23 e parágrafo 2º:

"Artigo 23

A autorização para prestação de SMP, nas sub-faixas D e E, a empresa que, diretamente

ou por sua controladora, controlada ou coligada, seja concessionária de STFC, somente

produzirá efeitos após o cumprimento das obrigações de universalização e expansão nos

prazos previstos no art. 10, §2o do PGO."

 .....

"Artigo 23 - § 2º

§2º Para observar o disposto no § 5º do art. 21 desta Diretriz e o art. 10 §2º do PGO, a

participação na disputa para a Subfaixa "C" só será admitida para empresa licitante ou

consorciada que não seja diretamente ou por sua controladora, controlada ou coligada,

prestadora de STFC e de SMC."

 Sugere-se a seguinte redação para o caput do Artigo 26:

"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, nas

sub-faixas D e E, em área contida na região licitada será condicionada à:

Nova redação para o Artigo 28:

"Artigo 28

À licitação de que trata o artigo 21, § 1º, serão aplicadas as seguintes regras:

Artigo 28 - § 1º

§1º As propostas e documentos de habilitação relativos a todas as regiões serão

apresentados simultaneamente.

Artigo 28 - § 2º

§2º O retardamento das etapas relativas a uma Região não prejudicará o  prosseguimento

da licitação, nas etapas subseqüentes, para as demais regiões.
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Inserção de Artigo 36:

"Artigo 36

Em observância ao disposto no Artigo 70, I, da LGT, a Anatel editará

regulamentação com vistas a coibir a adoção, por parte de prestadoras de serviços

de telecomunicações, de práticas anti-competitivas que visem à criação de condições

artificiais de preço, em especial a utilização do mecanismo de subsídios cruzados

pelas prestadoras de STFC."

Inserção de Artigo 37:

"Artigo 37

A Anatel, juntamente com a publicação do edital de licitação para outorga de

autorização de que trata o artigo 21, § 1º, divulgará os princípios que deverão

orientar a regulamentação dos serviços de terceira geração e de IMT-2000."
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