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INTRODUÇÃO 

Com ao menos 44 milhões de habitantes, a Argentina é o quarto país mais povoado da 
América Latina e uma das economias da região com maior penetração de serviços de 
telecomunicações móveis. 

Segundo a consultoria local Carrier & Associados, o mercado móvel da Argentina deve 
estar ao redor de 48 milhões de assinaturas ativas, uma média de 13 milhões de linhas 
à frente dos números oficiais do final de 2017, que estimavam um total de 61 milhões 
de linhas ativas no mercado. Segundo a consultoria, a perda de um quinto das linhas se 
deve à desconexão de linhas pré-pagas não registradas segundo disposição da 
Resolução 8507 do Ente Nacional de Comunicações (ENACOM). 

48 milhões de assinaturas móveis ativas e uma penetração móvel de 107,7% em um 
espaço de 2.780.400 km2. Neste mercado existem três operadoras de rede móvel (Claro, 
Movistar e a entidade resultante da fusão da Personal e da Nextel). Além disso, há um 
MVNO, Nuestro, que pertence às cooperativas que operam no interior do país.

A Argentina é um dos países da região com os mais altos níveis de desenvolvimento 
humano, de acordo com o índice de Desenvolvimento Humano (IDH ou HDI na sigla em 
inglês) que desenvolve o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD). Isto, junto com uma alta penetração de tecnologias móveis, gera um cenário 
favorável para o desenvolvimento da economia digital. Se necessitam políticas 
públicas para desencadear este potencial. 

Evolução das linhas móveis na Argentina  (‘000)1

Linhas em milhões

Penetração

1 ENACOM
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O governo deve gerar condições que permitem o avanço das tecnologias móveis, que 
inclui acesso à mais espectro radioelétrico para as telecomunicações móveis, políticas 
que agilizam e incentivam o desenvolvimento de mais infraestrutura e a formação de 
novas habilidades para o uso da tecnologia para o desenvolvimento econômico e social. 

As tecnologias móveis são importantes habilitadoras do acesso à internet na América 
Latina, e a Argentina não é a exceção. No final do 3T18, as linhas de serviços fixos na 
Argentina totalizaram 9,64 milhões de acordo com o ENACOM. Por sua vez, os acessos 
de banda larga fixa chegavam a 8,35 milhões, enquanto que as assinaturas de TV paga 
totalizavam 9,58 milhões. 

Índice de Desenvolvimento Humano
e penetração móvel (2017)2

2 Fontes: PNUD e UIT.
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De acordo com o ENACOM, para o 3T18 a penetração por 
espaços de internet fixa era de 60,69%, com uma 
velocidade média de 16,36 Mbps. Tanto que os serviços 
4G contavam para este momento com 20.207 radio bases 
a nível nacional.   

A primeira seção deste relatório aborda o estado do 
espectro radioelétrico alocado para serviços de 
telecomunicações móveis. Na Argentina contabilizava 
390 MHz alocados, um nível acima da média regional da 
América Latina, no entanto, todavia abaixo das sugestões 
da União Internacional de Telecomunicações (UIT) para 
2015 e 2020. 

Neste país poderiam alocar ao menos 100 MHz mais ao 
longo das diversas bandas: 450 MHz, 700 MHz, 1,9 GHz e 
1,7/2,1 GHz. Existe interesse do governo em bandas como 
600 MHz, 2,3 GHz e 3,3-3,6 GHz como nova capacidade, mas 

Evolução de acessos de serviços fixos na Argentina (milhões)3

3 ENACOM
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não têm definido planos ou cronogramas para licenciar 
estes espaços. Por outro lado, ao menos uma operadora 
realizou uma “prova de 5G” utilizando bandas altas, no 
entanto não iniciou o planejamento para utilizar estes 
novos espaços essenciais para as redes de quinta geração 
móvel, 5G. 

Nesta mesma seção, abordam práticas como a reserva de 
blocos de espectro para novos entrantes (licitações) e a 
aplicação de limites gerais de acúmulo de frequência em 
um contexto no qual as operadoras de telefonia móvel 
buscam obter mais espectro para atender a demanda de 
seus usuários, inclusive por meio da compra de empresas 
concessionárias.

Telefonia fixa

Pay TV

Banda Larga Fixa
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A segunda seção cobre aspectos de desenvolvimento de infraestrutura. Na Argentina, 
como na região, as administrações municipais têm domínio sobre o desenvolvimento 
urbano e territorial. A partir de 2014 observa-se na Argentina esforços como a Portaria 
Modelo para homologar os critérios municipais a fim de padronizar aspectos de 
regulamentos, especificações técnicas, de segurança e impacto urbano. 

Nesta seção, descrevem parâmetros sobre regras relativas a radiações não ionizantes, assim 
como o estado da regulamentação sobre bloqueio de sinais de telecomunicações em 
centros penitenciários.

A terceira seção cobre o Serviço Universal (SU), uma obrigação que existe desde o ano 
2000 neste país. Na Argentina, a implementação do SU tem trocado e incorporam 
práticas como a designação de um fundo específico, aportes obrigatórios e licitação de 
programa ou projeto. As tecnologias da banda larga móvel como Long Term Evolution 
(LTE) aparecem como novas ferramentas que podem ser utilizadas para massificar o 
acesso à Internet encontrando meios de cooperação entre a indústria e o estado. 

A quarta seção se refere aos sistemas de alerta de tempo em casos de desastres e 
fenômenos naturais. Na Argentina criou-se um sistema específico desde 1999, no 
entanto desde 2015 tem utilizado para coordenação em situações de emergência. Estes 
sistemas e os relacionados à segurança pública podem utilizar tecnologias móveis 
como o SMS ou funcionalidades da LTE para sua melhora continua. 

A quinta e última geração agrupa as conclusões deste relatório. 
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O mercado móvel da Argentina tem alocado 390 MHZ de 
espectro radioelétrico para serviços móveis. Esta 
quantidade já contabiliza a obrigação de devolução de 
espectro para a fusão da Telecom Argentina e Cablevisión 
que coloca esta quantidade acima do limite de espectro 
permitido (140 MHz). Deve se considerar que esta 
obrigação poderia ser modificada pelo governo se 
estabelecer uma nova política de limites. 

Na Argentina existe capacidade para alocar até 100 MHz 
mais de espectro radioelétrico. O Decreto 58/20195 
publicado em 18 de janeiro de 2019 ordena que ao menos 
80% do espectro móvel que foi reservado para a ARSAT 
deverá ser alocado para prestadoras de serviços TIC. Este 
espectro representa cerca de 90 MHz nacionais dividido 
da seguinte maneira:

Índice 5G Americas
de Espectro Radioelétrico.
Janeiro 20194

4 Com base na informação de operadoras e reguladores.
5 LEI DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA SATELITAL. 
Decreto 58/2019. DNU-2019-58-APN-PTE - Ley N° 27.208. 
Modificación. Disponible en  
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/200379/20190121
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Na quantidade de espectro originalmente reservada a favor da ARSAT destacam-se dois 
blocos nacionais: 20 MHz da banda de 700 MHz e 50 MHz disponíveis na banda 1,7/2,1 GHz, 
também conhecida como AWS. Nas áreas de exploração I, II e III se identificam distintos 
intervalos da banda 1,9 GHz de 20 MHz cada um ponderado como 20 MHz nacionais.

Existem outros 10 MHz da banda de 450 MHz que se planejam alocar para promover soluções 
de acesso à Internet mediante soluções móveis ou fixas sem fio em zonas rurais.

O Ministério de Modernização publicou em 28 de agosto de 2018 a resolução 506/2018 
que atribui a título primário os serviços fixo e móveis das bandas 450-470 MHz. Este ato 
ordena o concurso de uma capacidade total de 10 MHz, concretamente dos segmentos 
452,5-457,5 MHz /462,5-467,5 MHz (5+5 MHz) com o objetivo de dar acesso à Internet 
em zonas utilizando as soluções referidas.

A resolução dispõe que estes projetos aconteçam fora da cidade de Buenos Aires, 
concretamente nas áreas que estejam fora de um perímetro de 180 quilômetros de 
rádio dessa área. Também pode-se autorizar o fornecimento destes serviços em 
Buenos Aires sobre esta banda, no entanto em casos excepcionais, quando forem 
factíveis tecnicamente e não gerem interferências.

Desta forma, o governo argentino propõe que os atuais licenciados da faixa de 450 MHz 
possam apresentar propostas para manter o uso do espectro, mas com os novos serviços 
necessários. Se eles não demonstrarem interesse ou vencerem os novos concursos, eles 
terão um período de dois anos para cessar os serviços atuais da banda e então uma 
ligação será emitida dentro de seis meses após o "desligamento" ou migração dos 
serviços atuais na faixa de 450 MHz. Estas novas licenças serão concedidas por 15 anos e 
10 MHz serão concedidas a um único licenciado por área geográfica.

Capacidade originalmente reservada para a ARSAT
que deverá ser alocada para provedores TIC6

6 Fonte: Presidência da Argentina
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Área de Exploração

Nacional

Nacional

I

II

III

Banda (MHz)

738-748/793-803

1745-1770/2145-2170

1895-1905 / 1975-1985

1890-1900 / 1970-1980

1880-1890 / 1960-1970

Largura das Bandas (MHz)

20 (10 +10)

50 (25 + 25)

20 (10+10)

20 (10+10)

20 (10+10)

Serviço

SCMA

SCMA

PCS

PCS

PCS



Nesta faixa, o novo Plano Nacional de Telecomunicações e 
Conectividade estabelece uma extensão para pequenas e 
médias empresas (PMEs) e cooperativas para apresentar 
propostas de uso da banda. Esse plano também tem entre 
seus objetivos que as operadoras nacionais cubram até 
2019 93% da população com redes 4G. Para este 
propósito, é estabelecido que os acordos de roaming 
serão permitidos, mas a partir de 2020-2021 será preciso 
demonstrar cobertura com suas próprias redes. Este 
último aspecto decorre das obrigações de cobertura 
impostas no leilão da faixa de 700 MHz.

Por outro lado, a obrigação de devolver 80 MHz de 
espectro após a concentração da Telecom - Cablevisión 
poderia aumentar a capacidade disponível para novas 
atribuições.

De acordo com apuração jornalística, a Personal 
(Telecom) e a Nokia realizaram um teste com 5G em 
Buenos Aires no 2T18 usando 400 MHz da banda de 28 
GHz para demonstrar velocidades de download de até 10 
Gbps em combinação com 8x87 MIMO. Na Argentina, 
nenhum anúncio foi feito sobre o planejamento de 
bandas como 28 GHz para promover a implantação de 
redes 5G no futuro.

A licitação de espectro mais recente ocorreu em meados 
de 2017. Em julho deste ano confirmou-se que entregaram 
100 MHz da banda 2,5 GHz mediante um concurso. Estes 
blocos foram segmentados por localidade, ou seja, não 
foram blocos de cobertura nacional. 
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Antes do ocorrido, a resolução 171/2017 do Ministério de 
Comunicações divulgou o regulamento para a requalificação 
(refarming) do uso das bandas de frequências com outras 
tecnologias, além do aumento do limite de espectro de 60 
MHz por operadora a 140 MHz. Como resultado do plano de 
refarming, a Nextel pagou para utilizar para serviços móveis 
20 MHz da banda de 900 MHz e 40 MHz da banda de 2,5 GHz.

Por outro lado, essa resolução do Ministério das 
Comunicações resolveu que uma análise de viabilidade 
técnica fosse executada para atribuir os segmentos de 
serviço móvel do espectro para banda larga móvel. 
Especificamente, inclui 450 MHz (450-470 MHz), 698-960 
MHz e 2300-2400 MHz. Além disso, uma suspensão 
preventiva de procedimentos foi estabelecida nos 
segmentos de 1427-1528 MHz e 3,3-3,6 GHz. O objetivo 
desta resolução é identificar mais capacidade de banda 
larga móvel, embora nem todas as bandas sejam 
consideradas a curto prazo devido à falta de um 
ecossistema de dispositivos.

7“Personal, Nokia trial 5G at Buenos Aires HQ”. Telegeography. 
https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/20
18/04/27/personal-nokia-trial-5g-at-buenos-aires-hq/



O Relatório de Radiocomunicações da UIT-R M.2078 , publicado em 2006 pela União 
Internacional de Telecomunicações, inclui sugestões para a atribuição de espectro de 
rádio suficiente para permitir o desenvolvimento adequado de IMT-2000 e 
IMT-Avançado. 

A recomendação do UIT-R M-20788 leva em consideração a crescente pressão sobre as 
redes móveis devido ao rápido aumento do tráfego de dados móveis em escala global. 
Por conseguinte, a UIT estabelece um volume mínimo de espectro atribuído às 
IMT-2000 e IMT Avançado para os anos de 2010, 2015 e 2020, com base no 
desenvolvimento futuro do mercado: o menor ambiente versus o maior ambiente de 
mercado. A recomendação da UIT classifica as necessidades de espectro do Grupo de 
Acesso de Tecnologia de Rádio (RATG). A RATG 1 abrange pré-IMT e IMT, além de 
melhorias IMT, e a RATG 2 refere-se ao IMT Avançado.

O relatório UIT-R M.2290 atualizou a previsão do espectro necessário para o ano 2020, 
resultando em uma faixa de 1340 a 1960 MHz, de acordo com o mercado. 

Neste cenário, o mercado móvel argentino entregou 390 MHz de espectro de rádio. Dessa 
forma, cobriu 30% da sugestão da ITU para 2015. Enquanto em 2020 ela atenderia 29,1% 
para ambientes de baixo mercado e 19,9% do mercado para ambientes altos.
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Sugestão de espectro da UIT 9

Ano

Maior ambiente
de mercado
Ambiente de mercado 
mais baixo

2010 2015 2020

840 880 540

760 800 440

2010 2015 2020

0 420 1420

0 500 900

2010 2015 2020

840 1300 1960

760 1300 1340

8 Report ITU-R M.2078 (2006)-Estimated spectrum bandwidth 
requirements for the future  development of IMT-2000 and 
IMT-Advanced 
9 Fonte: UIT

Requisito de espectro
total (MHz)

Requisito de espectro
para RATG 2 (MHz)

Requisito de espectro
para RATG 1 (MHz)

Ambiente de mercado



Assim, o mercado móvel da Argentina está muito distante das metas previstas para 2015, 
e não alcança um terço das metas estipuladas pela UIT para ambientes baixos 2020 e não 
chega a 20% em ambientes altos. 
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Níveis de cumprimento das sugestões
de espectro móvel da UIT 2015 e 2020. Janeiro 201910

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile

Colômbia
Costa Rica

Equador
O Salvador
Guatemala
Honduras

México
Nicaragua

Panamá
Paraguai

Peru
República Dominicana

Uruguai
Venezuela

Media

País

390
284
609
490

362,5
400
290
244

210,6
290

584,3
420
240
350

394,4
380
395
324

369,9

Espectro
(MHz)

30,0%
21,8%
46,8%
37,7%
27,9%
30,8%
22,3%
18,8%
16,2%
22,3%
44,9%
32,3%
18,5%
26,9%
30,3%
29,2%
30,4%
24,9%
28,5%

Sugestão
2015

19,9%
14,5%
31,1%
25,0%
18,5%
20,4%
14,8%
12,4%
10,7%
14,8%
29,8%
21,4%
12,2%
17,9%
20,1%
19,4%
20,2%
16,5%
18,9%

Sugestão 2020
(estágio alto)

29,1%
21,2%
45,4%
36,6%
27,1%
29,9%
21,6%
18,2%
15,7%
21,6%
43,6%
31,3%
17,9%
26,1%
29,4%
28,4%
29,5%
24,2%
27,6%

Sugestão 2020
(baixo estágio)

10 Fonte: UIT, operadoras e reguladores.



1.1. RESERVA DE ESPECTRO
E NOVAS OPERADORAS ENTRANTES

Várias agências tentaram incentivar a entrada de novos 
players através de leilões de espectro, reservando blocos 
de frequências para novas operadoras. No entanto, de 
acordo com alguns analistas independentes do setor de 
comunicações sem fio da região, a alta penetração do 
serviço na América Latina - superior a 100% em quase 
todos os mercados -, e o nível de concorrência impediram a 
entrada de novos concorrentes. De um modo geral, os 
concorrentes durantes as licitações regionais mais recentes 
foram operadoras móveis em atividade e outras que 
prestaram diferentes serviços e queriam complementar 
suas ofertas com serviços de banda larga móvel, por 
exemplo, a DirecTV/SKY no Brasil, Colômbia e Venezuela, a 
On Telecom no Brasil, e outros.

As características dos leilões latino-americanos 
realizados até agora mostram que a prática de reservar 
espectro para novos participantes não é necessariamente 
bem-sucedida, e possivelmente atrasou avanços 
tecnológicos para as operadoras existentes.  

Entre estes casos a reserva de espectro aconteceu na 
Argentina. Em julho de 2014, a Secretaria de Comunicação 
organizou um leilão do espectro de rádio. As frequências 
licitadas compreendem a banda em 1850-1910 MHz e 
1930-1990 MHz (PCS), 828-849 e 869-894 MHz (SRMC). Este 
espectro foi dividido da seguinte forma: 

 • 30 MHz para PCS nas áreas de serviço I e II
 • 7.5 MHz para SRMC na área de serviço II
 • 35 MHz para PCS na área de serviço III

Por outro lado, a chamada banda AWS (1710-1770 MHz e 
2110-2170) para Serviços de Comunicações Móveis 
Avançados licitou 90 MHz, agrupada em 4 licenças

 • 20 MHz reservada para novas operadoras.
 • 30 MHz não serão leiloados e aguardam
  um novo leilão.
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Além disso, 90 MHz foram licitados para a faixa de 
698-806 MHz para o fornecimento de SCMA agrupados 
em quatro licenças, enquanto 20 MHz serão reservados 
para novos participantes. Ao contrário dos leilões 
anteriores, o novo leilão incluiu obrigações de 
coberturas em cinco etapas, diferenciando entre 
operadoras ativas e novos participantes. 

As quatro vencedoras foram as operadoras locais 
Movistar, Claro e Personal, além da Airlink, uma 
empresa do grupo Vila Manzano, que já oferecia serviços 
de TV por assinatura na região oeste do país. A Movistar 
e a Personal começaram a fornecer serviços 4G LTE com 
cobertura específica em algumas cidades argentinas em 
dezembro de 2014.

Em junho de 2015, a Secretaria de Comunicação (SECOM) 
concedeu blocos de espectro nacionais em 700 MHz para 
a Movistar (703-713 MHz/758-768 MHz), Personal (713-723 
MHz/768-778 MHz) e Claro (723-738 MHz/778-793 MHz). 
Por fim, no mesmo mês, as autoridades argentinas 
atribuíram à Airlink a parcela do espectro que havia 
obtido durante o leilão mais recente:

 • 1895-1905 MHz & 1975-1985 MHz (Área I, Norte).
 • 1890-1900 MHz & 1970-1980 MHz
  (Área II, Grande Buenos Aires)
 • 1880-1890 MHz & 1960-1970 MHz para Área III
  (Área III, Sul)
 • 1745-1755 MHz & 2145-2155 MHz, Nacional
 • 738-748 MHz & 793-803 MHz, Nacional



Em junho de 2016, a Nextel adquiriu quatro empresas que possuíam espectro na banda de 
2,5 GHz e uma quinta empresa com recursos de rádio em 900 MHz. O objetivo da empresa 
do Grupo Clarín foi de oferecer serviços móveis naquela parcela do espectro e 
consolidar-se como a quarta operadora do paí. No entanto, o espectro adquirido não foi 
autorizado para uso móvel.  

A situação mudou em fevereiro de 2017, quando a Agência Nacional de Comunicações 
(Enacom) publicou a Resolução 1033, alocando as faixas de frequência de 905 e 915 MHz; 
950 e 960 MHz para o Serviço Móvel no título primári11. Na mesma data, o regulador emitiu 
a Resolução 1034, atribuindo a faixa de frequência entre 2500 e 2690 MHz para o Serviço 
Móvel em título primário12.

1.2. 2500 MHZ REDISTRIBUIÇÃO
E NOVOS PLAYERS

No entanto, em setembro de 2015, a Autoridade Federal 
de Tecnologia da Informação e Comunicação (AFTIC, em 
espanhol) revogou a outorga do espectro para a 
empresa, argumentando que a companhia não pagou 
US$ 506 milhões e, portanto, violou os termos e 
condições do leilão. A agência emitiu a Resolução 155, 
revogando essas frequências. 

Como pode-se observar, o espectro que ficou sem 
licenciamento por falta de pagamento compõe a maior 
parte da capacidade reservada para ARSAT e que em 2019 
ordena-se colocar à disposição (ao menos 80%) dos 
provedores de serviço TIC mediante o Decreto 58/2019. 

Em novembro de 2015, o congresso argentino aprovou a 
Lei sobre o Desenvolvimento da Indústria de Satélites. 
Entre outros itens, a lei determinou que a empresa 

TEMAS DE REGULAMENTAÇÃO
DAS TELECOMUNICAÇÕES: ARGENTINA

13

estatal Arsat teria prioridade no espectro retirado da 
Airlink. A lei prevê a possibilidade da operadora estatal 
se associar com cooperativas locais, operadoras 
regionais e agências governamentais. No entanto, a 
Airlink apresentou um recurso judicial, portanto esta 
parcela do espectro está atualmente em litígio e uma 
decisão ainda está pendente.

Além disso, em dezembro de 2015, uma nova 
administração assumiu o poder na Argentina e criou o 
Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de 
Comunicações (Enacom, em espanhol). Esta última é o 
órgão responsável por todos os poderes, que até agora 
eram concedidos à Autoridade Federal de Serviços 
Audiovisuais (AFSCA) e à AFTIC, de acordo com a Lei de 
Serviços Audiovisuais e a Lei de Tecnologias de 
Informação e Comunicação, respectivamente. 

11 Enacom, Resolução 1033 
https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normatIvas/2017/res1033.pdf 

12 Enacom, Resolução 1034
https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2017/res1034.pd



Em janeiro de 2017, o Ministério das Comunicações emitiu a Resolução 171, que 
estabelece “o regulamento pelo qual o Procedimento de Refarming foi estabelecido 
com compensação econômica e compartilhamento de frequência”13.

Além disso, o artigo 2° indica que “a Agência Nacional de Comunicações deve ser instruída para 
analisar a viabilidade técnica e tomar as medidas necessárias para alocar no título primário do 
Serviço Móvel as faixas de frequência de 450 a 470 MHz, os segmentos da faixa de 698 a 960 MHz, 
a banda de 2300 a 2400 MHz, a faixa de 2500 a 2690 MHz, assim como qualquer outra que seja 
identificada como apropriada entre as identificações da União Internacional de 
Telecomunicações para a implementação de sistemas IMT, para serem usadas no Serviço de 
Comunicação Móvel Avançado (AMCS) ou outros emergentes à medida que a tecnologia evolui.”

O regulamento elevou o teto de espectro para serviços móveis para 140 MHz. Em maio de 2017, a 
Enacom publicou a Resolução 36814, que determinou a abertura de uma instância sob demanda, 
pela qual as operadoras podem solicitar a atribuição de espectro de rádio em 2,5 GHz. A norma 
classifica os canais de frequência FDD e TDD na faixa de 2500 a 2690 MHz como segue:

13 Ministério das Comunicações, Resolução 171 
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/158409/20170131

14 Enacom, Resolução 3687 
https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2017/res3687.pdf

Espectro DFF na Argentina (licitação 2017)

No. De Canal (Ida)

1
2
3

Banda (MHz)

2500-2505
2505-2510
2510-2515

No. De Canal (Vuelta)

1'
2'
3'

Banda (MHz)

2620-2625
2625-2630
2630-2635

4
5
6

2515-2520
2520-2525
2525-2530

4'
5'
6'

2635-2640
2640-2645
2645-2650

13
14

2560-2565
2565-2570

13'
14'

2680-2685
2685-2690

Modalidad FDD A

No. De Canal

1
2
3
4

Banda (MHz)

2575-2580
2580-2585
2585-2590
2590-2596

Modalidad TDD

B

C

N
O
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E 
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TE

C
NO. DE LOTE
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O regulamento ainda estabelece que o espectro pode ser solicitado pelas provedoras 
de serviços de comunicações móveis existentes e pelas provedoras locais ou regionais 
de TIC nas suas áreas de serviço. Ou seja, o pedido será feito por distrito, permitindo 
que pequenas operadoras mantenham o espectro. O espectro será alocado sob uma 
licença de 15 anos.

Para aqueles que recebem o espectro, o regulamento também estabelece metas de 
cobertura e prazos para o início do serviço:

Canais 1 a 6, 13 e 14 e as correspondentes 1’ a 6’, 13’ e 14’ (frequências no modo FDD)

 - Cidade Autônoma de Buenos Aires (CABA): 12 Meses
 - Periferia da CABA: 18 Meses
 - Capitais de províncias, cidades de Mar del Plata, Bahía Blanca e Rosário: 24 Meses
 - Para os distritos restantes: 48 meses ou conforme o cronograma 
  apresentado pelo requerente
 - Os serviços fornecidos através dos canais 1 a 4 (frequências no modo TDD)
  devem iniciar em 48 meses
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Na América Latina e no Caribe, a perspectiva para que a utilização da faixa de 614-698 
MHz seja usada para acesso sem fio varia de país para país. Existem países que não 
alocaram esta faixa para serviços móveis dentro de seus planos nacionais de atribuição 
de frequências e em geral utiliza para televisão radiodifundida. 

Argentina não alocou a faixa de 614-698 MHz para os serviços móveis, mas o governo 
tem demonstrado interesse em potencial nesta banda como espectro para 
necessidades futuras15.

O Ente Nacional de Espectro (ENACOM) havia determinado o período entre 2016-2018 
para a liberação da faixa de 512-698 MHz pelos provedores de TV por assinatura. 

1.3. SITUAÇÃO DA BANDA
DE 600 MHZ

15 EO secretário de TIC, Héctor Huici, indicou durante evento a 
Revolução Móvel em junho de 2018 que a Argentina estaria 
trabalhando em novo plano de espectro para definir ações sobre 
limpeza e canalização de bandas. Ainda que o plano não se 
conhecia, mencionaram as bandas de 450 MHz, 600 MHz y 2,3 
GHz y 3,5 GHz como potencial de novo espectro.  
http://www.convergencialatina.com/Nota-Desarrollo/ 292849-13-26-El_plan_-
de_espectro_abre_la_expectativa_sobre_las_bandas_para_5G_



16 Código penal da Argentina, LEI 11.179 (2005).  Infoleg. 
Consultado no dia 8 de novembro de 2016, em 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/1
6546/texact.htm 

17 Projeto de lei, Câmera dos Deputados (11 de agosto, 2014). 
Deputados Argentina. Consultado no dia 8 de novembro de 2016, 
em http://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?id=166187 
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2. 2. DESENVOLVIMENTO
DE INFRAESTRUTURA

O uso de bloqueadores na Argentina é ilegal.  Artigo 197 do Código Penal16 estabelece 
uma pena de seis meses a dois anos em caso de restrição ou interrupção de 
comunicações.

Não existe uma lei que regulamente o provisionamento ou uso de bloqueadores em 
presidiários.  Existe um projeto de lei17 de 2014 propondo o uso de bloqueadores em 
presidiários.

Na província de Buenos Aires, depois de um caso amplamente difundido onde um 
oficial de polícia foi baleado durante uma fuga, foi reaberta a possibilidade de instalar 
bloqueadores em penitenciárias. A lei municipal foi apresentada por um deputado do 
partido Cambiemos. Até o dia 18 de maio, 2018, o projeto de lei somente foi divulgado 
para a imprensa, mas o projeto não foi formalmente apresentado.

Alguns presídios instalaram bloqueadores de sinais, mas isso gerou problemas e 
prejudicou a qualidade de comunicações móvel via rádio dentro dos presídios.  
Algumas províncias mantém os presídios localizados em zonas de alta densidade 
populacional.  Até maio 2018, não existia qualquer requisito legal obrigando as 
operadoras móveis a instalarem bloqueadores.

2.1. SITUAÇÃO DOS BLOQUEADORES
DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL   



18 Congresso Nacional Argentino, Lei 24.430: Constituição da Argentina, 1995.
19 Poder Executivo Nacional, Lei 19.798: Lei Nacional de Telecomunicações, 1972.
20 Congresso Nacional Argentino, Lei 27.078: Argentina Digital, 2014.
21 Embora o AFTIC tenha sido criado como a nova agência reguladora da 
Argentina (a partir de trinta dias contados a partir de 29 de abril de 2015), o 
regulamento promulgado pelo SECOM e pelo CNC permanece válido.

2.2 ADOÇÃO DIGITAL
E INFRAESTRUTURA 

Na Argentina, a administração de telecomunicações é uma 
responsabilidade do governo federal, de acordo com a 
Constituição Nacional18 (artigo 75, seções 13 e 14) e a Lei 
Nacional de Telecomunicações19. Os municípios detêm o 
poder exclusivo de regular questões urbanas e territoriais.

Assim, os regulamentos municipais devem unificar, 
sistematizar e atualizar dos vários regulamentos que regem a 
instalação e manutenção de estruturas de apoio e 
infraestruturas correlatas instaladas na jurisdição municipal. 
Por meio de portarias, os municípios estabelecem os 
requisitos necessários para aprovar a instalação das 
estruturas; portanto, cada município define seus próprios 
critérios de instalação. Os regulamentos principalmente 
incluem disposições sobre emissões, desenvolvimento 
urbano e relações entre entidades nacionais e municipais.

As seguintes formalidades devem ser atendidas para obter 
autorização municipal:

 • Pré-viabilidade.
 • Viabilidade
 • Permissão para obras.
 • Certificado de conclusão de obras.

A documentação que alguns municípios exigem inclui uma 
declaração juramentada apresentada à Comissão Nacional 
de Comunicações sobre a estrutura a ser instalada, que leva 
em conta a localização, altitude acima do nível do solo, 
altitude acima do nível do mar, coordenadas e a frequência 
de transmissão do equipamento. 

De acordo com a Constituição da Argentina, os municípios 
não estão autorizados a cobrar impostos sobre a 
implantação de infraestrutura, mas podem cobrar taxas por 
serviços prestados pela administração a uma pessoa física 
ou jurídica (por exemplo, inscrição em um registro).
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Não há evidências de pagamentos por antena instalada ou 
co-localização de infraestrutura de telecomunicações em 
torres de antenas de terceiros.

Em agosto de 2014, foi emitida uma Portaria Modelo não 
obrigatória, elaborada em conjunto pela Secretaria de 
Comunicação (SECOM) e a Secretaria de Assuntos Municipais 
(SAM), que visa padronizar a legislação municipal. Ela define 
especificações técnicas, de segurança e de saúde e promove 
soluções que reduzem o impacto ambiental e visual. Além 
disso, a legislação favorece o compartilhamento de 
infraestrutura para reduzir o impacto ecológico e visual.

Esta portaria estabelece "que é necessário estabelecer um 
regulamento que inclua todos os aspectos relevantes, como o 
funcionamento dos sistemas, os critérios de planejamento 
urbano e a proteção à saúde". Isto também concede ao 
município a liberdade de proceder nesta área, afirmando que “é 
dever do Município, em virtude dos poderes então conferidos, 
regular todos os tipos de instalações”, considerando que “os 
regulamentos municipais, no âmbito da sua autonomia e 
jurisdição em assuntos territoriais, emitirá normas coerentes 
com os serviços que pretende regular e, adicionalmente, os 
regulamentos estabelecidos deverão ser consistentes com os 
regulamentos nacionais e provinciais sobre o assunto.

Por essa razão, os regulamentos devem ser coordenados 
em seus diversos níveis, dentro da estrutura do Governo 
Federal Argentino, para que as exigências Municipais, 
Provinciais e Nacionais possam ser atendidas sem 
prejudicar a prestação dos serviços envolvidos. " 
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No entanto, o artigo 77 da Lei Nº 27.07820, denominado 
“Argentina Digital”, que foi recentemente promulgada, 
estabelece a criação da Autoridade Federal para as 
Tecnologias de Informação e Comunicação (AFTIC)21, 
uma entidade que continua as funções do SECOM, de 
acordo com o Decreto 66722. 

Além disso, a seção c) do artigo 81, chamado "Autoridade 
Federal de Tecnologias de Informação e Comunicação 
(AFTIC)", estabelece a obrigação de “Regular assuntos de 
diretrizes técnicas para infraestrutura e equipamentos ligados 
às redes de telecomunicações, incluindo questões de 
homologação e avaliação da conformidade da referida 
infraestrutura e equipamentos".  A Lei foi modificada pelo 
Decreto De Necessidade e Urgência DNU 267/2015, 
estabelecendo a criação da Entidade Nacional de 
Comunicações (ENACOM) para realizar as funções atuais do 
AFTIC . Isto significa que este órgão tem competência para 
decidir os planos técnicos de infraestrutura e equipamentos. 

Por outro lado, a Resolução nº 202/9523 do Ministério da 
Saúde e Serviço Social emitiu o padrão nacional de 
segurança para exposição a radiofrequências entre 100 
KHz e 300 GHz. Os valores definidos para a densidade de 
potência são 0,95 mW/cm2 para 1,9 GHz e 0,45 mW/cm2 
para 850 MHz. A Secretaria de Comunicações, mediante a 
Resolução nº 530/00, estabelece que os valores serão 
obrigatórios para todos os sistemas de telecomunicações 
localizados em território nacional que irradiam em 
frequências entre 100 KHz e 300 GHz.

Além disso, a Comissão Nacional de Comunicações 
estabeleceu, através da Resolução nº 3.690/0424, um 
método de controle para verificar o cumprimento dos 
níveis de radiação não ionizante (RNI) estabelecidos pela 
Resolução nº 202/95 e criou o Protocolo de Medição que 
deve ser aplicado em todo o território nacional, por 
profissionais que realizam essa tarefa de verificação 
sobre todas estas radiações específicas.

Por fim, a Secretaria de Comunicação criou, através da 
Resolução SC No.11/1425, o Sistema Nacional de 
Monitoramento de Radiação Não Ionizante (SINAM), que 
visa medir as emissões eletromagnéticas, em conformidade 
com a norma nacional de Segurança para exposição a 
radiofrequências. Este sistema ainda não foi implementado. 
Por meio da Resolução 1994/2015, o Ministério da Saúde 
também estabelece parâmetros da Taxa de Absorção 
Específica (SAR) de radiação eletromagnética para as faixas 
de 100 kHz a 10 GHz26, salientando que "não deve exceder 
0,4 w/kg para exposição ocupacional e 0,08 w/kg para 
exposição da população".

22 Poder Executivo Nacional, Decreto 667: Autoridade Federal de Tecnologias de 
Informação e Comunicações, 2015.
23 Em Decreto de Necessidade e Urgência DNU 267/2015 
24 Comissão Nacional de Comunicações, Resolução nº 3.690: Estabelece que os 
Proprietários de Estações Radioelétricas e os Detentores de Licença de Estações de 
Radiofusão devem comprovar que a radiação gerada pelas antenas de suas 
estações não afetam a população vizinha. Protocolo para a Avaliação de Radiações 
Não Ionizantes, 2004.
25 Ministério Federal do Planejamento, Investimento Público e Serviços,
Resolução nº 11, de 2014.
26 Ministério da Saúde. Resolução 1994/2015. Bs. As., 02/11/2015



27 Comissão Nacional de Comunicações, Decreto 764: Desregulamentação dos serviços. Aprovam-se os Regulamentos de 
Licenças para Serviços de Telecomunicações, Nacional de Interconexão Geral do Serviço Universal e Sobre Administração, 
Gestão e Controle de Espectro Radioelétrico., 764.
https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2000/Decreto%20764_00.pdf 
28 Comissão Nacional de Comunicações, Resolução 80: Estabelece condições que devem  observar os prestadores de 
serviços de telecomunicações, até se constitui efetivamente o Fundo Fiduciário de Serviço Universal, criado pelo Artigo 10 
de Anexo III Decreto No764/2000., 80.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/125000-129999/129189/norma.htm 
29 SSecretaria de Comunicações, Resolução 154: Aprovar-se a metodologia de entrada dos aportes do Serviço Universal à 
conta arrecadadora fiduciária do Fundo Fiduciário de Serviço Universal.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000- 179999/176025/norma.htm 
30 30Congresso da Nación Argentina, Lei 27.078: Argentina Digital.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/239771/norma.htm 
31 Ente Nacional de Comunicações, Resolução 2.642: Aprova-se o Regulamento amento Geral do Serviço Universal.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/261989/norma.htm 
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3. SERVIÇO
UNIVERSAL E 4G 
Na Argentina, desde 200027, o Regulamento Geral do Serviço Universal foi aprovado e, 
entre outras questões, estabeleceram-se as partes obrigadas a fornecer os métodos para 
estabelecer os Programas a serem cobrados, além de um fundo fiduciário de SU. Além 
disso, definiu-se que as provedoras devem contribuir com 1% do total de rendimentos 
líquidos acumulados pelos serviços de telecomunicações, líquidos de impostos e 
encargos. 

Em 2007 foi estabelecido que, até a constituição do Fundo, as empresas deveriam 
começar a depositar este 1%28 em uma conta no Banco de la Nación Argentina . Em 2010, 
foi aprovada a metodologia de depósito de contribuições do Serviço Universal para a 
conta do fundo fiduciário do Fundo Fiduciário de Serviço Universal29.

Posteriormente, em 2014, com a introdução da Lei Argentina, o Serviço Universal foi 
definido "(...) como o conjunto de serviços TIC que deve ser fornecido a todos os usuários, 
assegurando o acesso em condições de qualidade, acessibilidade e preços justos e 
razoáveis, independentemente da sua localização geográfica"30.

Além disso, a Lei transferiu os fundos para conta própria do Fundo Fiduciário do Serviço 
Universal do Estado; e deixou nas mãos da Autoridade de Execução a responsabilidade de 
regulamentar a administração interna do Fundo.

Isso desencadeou um regulamento que mudou o foco da regulamentação: os programas, 
uma vez projetados, podem ser outorgados por licitação ou realizados diretamente pelas 
empresas estatais31. 

Dentro dos mecanismos de arrecadações de recursos se estabelecem aportes e doações. 
Por um lado, a Contribuição de Investimento que as partes obrigadas a pagar devem 
transferir para o Fundo Fiduciário do Serviço Universal será de um por cento (1%) do total 
de rendimentos acumulados para a prestação dos serviços TIC, líquidos de impostos e 
encargos. Serão pagamentos mensais baseadas em declarações juramentadas. 



32 AR 4 bilhões.
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A obrigação de fazer as Contribuições de Investimento rege todas as partes efetivamente 
prestando serviços de TIC. A obrigação de fazer as Contribuições de Investimento entrará 
em vigor a partir da data em que a provisão efetiva dos Serviços de TIC começar ou da 
concessão da licença, o que acontecer primeiro. 

Por outro lado, existirão doações em dinheiro e/ou bens. No primeiro caso, o contribuinte 
deve depositar os fundos na conta de arrecadação. Em caso de uma contribuição não 
monetária, a operadora deve informar o administrador de sua intenção de realizar a 
doação, para que o administrador informe a Agência Nacional de Comunicações 
(ENACOM) desse fato. 

O regulamento habilita o Presidente do Conselho da ENACOM, através das áreas 
competentes, a criar programas de forma livre, mas estabelece alguns parâmetros:

 - Prestação de serviços a grupos de usuários que, devido às suas necessidades sociais 
especiais ou características físicas, econômicas ou qualquer outra, têm acesso limitado 
aos serviços, independentemente da sua localização geográfica.
 - Conectividade para instituições públicas.
 - Conectividade em áreas rurais e áreas com condições geográficas desfavoráveis 
para o desenvolvimento de serviços TIC.
 - Apoio financeiro às Cooperativas e Pequenas e Médias Empresas (PMEs) que 
prestam Serviços de TIC para a expansão e modernização de suas redes atuais.
 - Conexão de Licenciados, Cooperativas e Pequenas e Médias Empresas (PMEs) com a 
Rede Federal de Fibra Óptica (REFEFO).
 - Qualquer trabalho, projeto ou desenvolvimento tecnológico que contribua para o 
desenvolvimento do Serviço Universal será responsabilidade do Presidente da ENACOM. 

No que diz respeito aos métodos de atribuição do Fundo, foi estabelecido que os 
programas serão concedidos por decisão do Conselho de Administração da ENACOM 
através de um dos seguintes mecanismos:

 - Execução direta dos Programas por entidades estaduais ou com participação do Estado.
 - Licitação ou concurso, público ou privado, nacional ou internacional, único ou múltiplo. 

Porém, não há registros dos resultados das políticas implementadas pelo Fundo, que tem 
recursos de cerca de US$ 250 milhões32. No entanto, sabe-se que os fundos foram 
utilizados para o plano "Internet para escolas", que na primeira e única licitação atingiu 
mais de 4.500 escolas em todo o país.  

Havia também dois projetos relacionados a oferecer Internet para bibliotecas populares 
e implementar conectividade, Telefonia básica e Internet para 410 localidades em todo o 
país (que  não  tinham  serviços  de telecomunicações), mas os projetos não foram 
outorgados, mesmo depois da realização da licitação e pré-adjudicação por um Comitê 
Técnico do Serviço Universal.
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A confirmação da América Latina e do Caribe apresenta 
para as administrações diferentes desafios no que diz 
respeito às catástrofes naturais. Para enfrentar estes 
incidentes, as autoridades da região possuem diferentes 
órgãos, planos e estratégias, alguns deles relacionados às 
Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC). 

Entre estas iniciativas está o Sistema de Alerta do Tempo 
(SAT), que permite à população preparar-se para 
determinados eventos catastróficos. Sua utilização é de 
grande valor no momento de prevenir danos materiais e 
civis, possibilitando aos cidadãos, órgãos de resgate e 
autoridades tomar os cuidados necessários para 
amenizar os danos. Estes podem acontecer por diferentes 
meios massivos, aviso na via pública, e também 
utilizando as redes de telecomunicações.  

Os desastres naturais acontecem de forma espontânea e 
têm como teorema danos materiais na infraestrutura, 
casas e população. Os esforços que realizam as 
administrações para preveni-los e atuar de forma rápida é 
fundamental para ajudar os habitantes das áreas 
afetadas, para que possam retomar suas vidas.  

4. SISTEMAS
DE ALERTA DE TEMPO

Na Argentina foi criado em 1999 o Sistema Federal de 
Emergências (SIFEM) por meio do decreto 1250/9933, que 
tem como objetivo a detenção momentânea de 
fenômenos naturais. No entanto, acabou funcionando 
até 2015, quando se anunciou o seu funcionamento para 
coordenar os órgãos nacionais e regionais relacionados 
com emergência. 

O SIFEM é composto por representantes de ministérios, 
Secretaria de Proteção Civil, Policia Federal e de 
Segurança Aeroportuária, Gendarmería (guarda militar), 
Prefeitura, Instituto Geográfico Militar, Estado Mayor 
Conjunto, Serviço Meteorológico Nacional, Instituto 
Hidrográfico, Emergências Sanitárias, Capacetes Brancos, 
órgãos portuários e estradas, entre outros.  

Ao final de maio de 2013 o deputado nacional pela União 
do Desenvolvimento Social (Udeso) Bernardo Biella 
apresentou um projeto de lei que propõe modificar a lei 
25.367 de 2000, que instituiu o serviço de emergências 
911 para incluir os avisos via SMS. No entanto, a iniciativa 
não foi terminada34 e no momento, o país não conta com 
alertas de tempo por estes meios. 

33 Em Sistema Federal de Emergências. Em 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos
/60000-64999/60916/norma.htm
34 Na Lei 25.367. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos
/65000-69999/65412/norma.htm
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A Argentina é o quarto país na América Latina quanto ao tamanho da população e goza de 
um dos níveis mais altos de desenvolvimento da região, de acordo com o IDH apurado 
pelo PNUD. Isto, em conjunto com a alta penetração de tecnologias móveis deve ser um 
elemento que permite desenvolver ideias e habilidades da economia digital. 

Esta alta penetração de tecnologias móveis torna-se habilitadora das atividades 
produtivas e do desenvolvimento social, que representam melhorias desde a 
incorporação e conectividade até aplicações mais avançadas. Segundo a consultoria 
Carrier & Associados existem, atualmente, cerca de 48 milhões de assinaturas móveis, 
equivalente a 107,7 linhas móveis por cada 100 habitantes. De acordo com os dados da 
ENACOM, os acessos fixos à internet chegavam a 8,35 nesta data.

A Argentina encontra-se sobre a média regional de espectro alocado para 
telecomunicações na América Latina, no entanto, a alta adoção da mobilidade pela 
população obriga que o governo disponha de mais capacidade. Atualmente possui 390 
MHz alocados, considerando que a Telecom (Cablevisíon) deverá devolver espectro (80 
MHz) como parte das condições desta concentração. A 5G Americas ressalta que a média 
regional de espectro radioelétrico para serviços móveis é de 370 MHz (janeiro de 2019). 

Os 390 MHz de espectro alocados colocam a Argentina em 30% da sugestão de espectro 
da UIT para 2015 e em 19,9% do sugerido para cenários de alta densidade de conexões 
em 2020. 

Existem pelo menos 100 MHz que poderiam ser colocados à disposição dos provedores 
de serviços em faixas como 450 MHz, 750 MHz, 1,9 GHz e 1,7/2,1 GHz. O governo deve 
estabelecer planos e cronogramas que permitem à indústria ter certeza sobre os novos 
recursos de espectro. 

Por sua vez, também é importante delinear políticas para recursos de espectro que 
permitem a transação para a próxima geração de tecnologias móveis, a 5G. Em questão 
de espectro, o governo menciona as bandas de 600 MHz, 2,3 GHz e 3,3-3,6 GHz como 
candidatas a novas alocações. Deve-se considerar que a 5G requer espectro de diferentes 
tipos de bandas altas, médias e baixas, por isso é desejável que na Argentina se avance no 
planejamento de bandas altas, como a de 28 GHz que inclui o planejamento de 
desenvolvimentos em mercados como Estados Unidos e Coreia do Sul.

É importante que o acesso a este novo espectro não discrimine operadoras que já estão 
presentes no mercado e que investem no desenvolvimento do setor. Práticas como 
reserva de blocos para “novos entrantes” e limites de espectro muito restritos podem ter 
um efeito adverso nos investimentos. As operadoras consideram a alta penetração móvel 
na população e o desenvolvimento de IoT massiva (indústria 4.0 de consumo, cidades 
inteligentes). 

CONCLUSÕES
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Em infraestrutura, se requer continuar com esforços que homologuem a regulamentação 
local para permitir o desenvolvimento de instalações que tenham como consequência 
redes sem fio com maior densidade de estações base. As redes 4G e 5G são 
conceitualmente heterogêneas e necessitam estações “macro”, contudo também um 
espaço de células pequenas ou “small cells” para garantir que, sobre questões 
burocráticas, reduzam barreiras e desenvolvam soluções em conjunto com operadoras 
para garantir que se cumpram diretrizes razoáveis de segurança, impacto urbano e 
especificações técnicas. 

O serviço universal definiu-se na Argentina como o grupo de serviços TIC que devem 
prestar a todos os usuários assegurados seu acesso em termos de qualidade, 
acessibilidade e preços razoáveis, independentemente do local que se encontra o 
usuário. Esta obrigação deve ser avaliada considerando possibilidades e necessidades de 
redes sem fio 4G e, em um futuro próximo, da 5G. As novas tecnologias são ferramentas a 
serem consideradas para massificar a conectividade junto à população e requer espaços 
de cooperação e do Estado para revisar as políticas de serviço universal, que incluem 
atualmente depósitos para um fundo especifico e taxas sobre entradas das operadoras. A 
colaboração dos provedores TIC com o Estado é fundamental para modernizar estes 
sistemas. 

E, por fim, a alta penetração de serviços móveis permite que se contemplem na Argentina 
maneiras de incorporar tecnologias deste tipo em sistemas relacionados com a 
segurança da população. Os sistemas de alerta de tempo por fenômenos naturais é um 
caso que ilustra como pode-se complementar com tecnologias móveis para melhorar o 
bem estar da população. 



EXCLUSÃO
DE RESPONSABILIDADE

O conteúdo deste documento reflete a pesquisa, análise e conclusões da 5G Americas e 
podem não representar as opiniões e/ou pontos de vista individuais particulares das 
empresas membro do grupo 5G Americas.

A 5G Americas proporciona este documento, assim como toda a informação contida nele, 
para propósitos meramente informativos, a ser usado sob seu próprio risco. A 5G Americas 
não assume responsabilidade por erros ou omissões deste documento. O documento 
atual está sujeito à revisão ou término a qualquer momento, sem aviso prévio.

A 5G Americas não oferece qualquer representação ou garantia (expressa ou implícita) 
em relação ao presente documento. Por meio deste, a 5G Americas não se 
responsabiliza por qualquer alteração ou modificação neste documento que represente 
um dano direto, indireto, punitivo, especial, incidental, consequente ou exemplar que 
pode ocorrer em função do uso deste documento ou a informação nele contido.

© Copyright 2019 5G Americas
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