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INTRODUÇÃO

Em 2018 o Chile contava com uma população de 19.107.216 habitantes, de 
acordo com as estimativas do Instituto Nacional de Estatísticas (INE). Ao final 
do ano o mercado contava com 25,1 milhões de linhas móveis, separadas em 
quatro MRO Claro, Entel, Movistar e WOM, e várias MVNO, das quais desta-
cam-se Telsur-GTD e VTR.

No final de 2018, os acessos de banda larga móvel estavam dominados por 
tecnologias LTE que alcançavam os 14,5 milhões, de acordo com a Subsecreta-
ría de Telecomunicaciones (SUBTEL). Por sua vez, 14% correspondiam à 
linhas 3G, que totalizavam 3,5 milhões. No total, as linhas com acesso à banda 
larga móvel totalizavam 72% dos acessos.

Evolução de linhas móveis no Chile (‘000)1

Linhas 

Penetração

1 Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL).  
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Linhas móveis por tecnologia
no Chile  4T182
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2 Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL).  
3 Fonte: OVUM

De acordo com dados da consultora Ovum disponi-
bilizados para a 5G Americas, o mercado móvel do 
Chile totalizará 31,6 milhões de linhas totais para o 
final de 2022. Os acessos de banda larga móveis 
chegarão a 31,3 milhões, ou seja, 99% das linhas 
totais do mercado.

O Chile é o país da América Latina melhor colocado 
no Índice de Desenvolvimento Humano, desenvol-
vido pelo Programa das Nações Unidas para o Des-
envolvimento (PNUD). Tanto no que diz respeito à 
penetração de serviços móveis, o mercado está 
apenas abaixo da média regional. 

Esta situação se apresenta como um mercado poten-
cial interessante que pode aproveitar estas 
condições para somar às nações que usufruem do 
crescimento da revolução digital. No entanto, é 
necessário que esteja apoiado por diferentes políti-
cas públicas que permitam aproveitar as oportuni-
dades por meio da adoção de tecnologias móveis. 
Entre elas é importante que se aumente a disponibi-
lidade de espectro. No entanto, é necessário que 
esteja apoiada por diferentes políticas públicas que 
permitam o aproveitamento das oportunidades por 
meio da adoção de tecnologias móveis. Entre elas, é 
importante que se aumente a disponibilidade de 
espectro radioelétrico para serviços móveis e para a 
formação de novas habilidades para o uso das tecno-
logias para o desenvolvimento socioeconômico.  

Evolução de linhas Móveis
em Milhões 2018-20233
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Índice de Desenvolvimento Humano e penetração móvel (2017)4
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O mercado de serviços fixos finalizou 2018 com 2,9 milhões de linhas telefônicas 
segundo a Subtel. Assim, os acessos de banda larga fixa chegaram a 3,2 milhões 
de linhas, segundo a Subtel. Assim, os acessos de banda larga fixa chegavam a 
3,2 milhões, tanto que as assinaturas de TV Paga chegavam a 3,3 milhões. 

A primeira seção deste relatório trata da situação do espectro radioelétrico para 
serviços móveis. No total do mercado, 490 MHz foi concedido para serviços 
móveis no Chile, uma quantia que o coloca longe das sugestões da União 
Internacional de Telecomunicações (ITU) para 2015 e 2020.
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Evolução de acessos de
serviços fixos no Chile  (‘000)5
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Durante a segunda parte, diferentes aspectos rela-
cionados à implantação da infraestrutura são anali-
sados. Em primeiro lugar, através da regulação e 
controle dos dispositivos que são usados para 
controlar o uso de serviços móveis nas prisões. 
Também descreve o processo burocrático que os 
operadores devem cumprir para a implantação de 
redes de telecomunicações.

A terceira seção descreve a situação do Serviço 
Universal (SU) no país. O "Fundo de Desenvolvimen-
to das Telecomunicações" (FDT) é explicado, o que, 
como o nome indica, consiste em um fundo mone-
tário destinado a promover o aumento da cobertura 
de serviços de telecomunicações, preferencialmente 
em áreas rurais, e áreas urbanas de baixa renda.

Finalmente, os serviços de alerta que são implanta-
dos no Chile para desastres e fenômenos naturais 
são descritos. Para informar a população, o Chile 
possui um Sistema de Alerta de Emergência (SAE) 
para celulares, que envia uma mensagem em caso 
de risco de tsunami, terremotos de maior intensida-
de, erupções vulcânicas e incêndios florestais com 
ameaça às residências.

A última seção agrupa as conclusões deste relatório.

5 Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). 
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O mercado tem cinco operadoras (Claro, Entel, Movistar, WOM),  além  de  vários  
MVNOs,  como  a  Telsur-GTD  e VTR. 

Uma das operadoras (WOM) anunciou a conclusão dos serviços da rede iDEN na faixa 
de 800 MHz em 31 de dezembro de 2016, mas não confirmou se usará essa capacidade 
para a implantação da banda larga móvel.

Uma das companhias que recebeu uma faixa da banda AWS (VTR) relatou em abril de 
2017 que usará essa capacidade para fornecer banda larga residencial e que continuará 
atuando como MVNO.

A Subsecretaria de Telecomunicações (SUBTEL) abriu, em maio de 2019, consulta 
pública sobre processo para nova disponibilidade de espectro radioelétrico. A unidade 
propõe a oferta de 100 MHz entre as faixas de 700 MHz, AWS e 3,5 GHz, bem como a faixa 
de 850 MHz da banda de 28 GHz. Os blocos propostos ainda estão sendo considerados 
e incluem obrigações de velocidade e cobertura. Para as faixas de 700 MHz, AWS e 3,5 
GHz, são propostas velocidades mínimas de 8 Mbps para download e 2 Mbps para 
upload, bem como localidades a serem cobertas. A SUBTEL havia anunciado em 
fevereiro de 2019 o início de uma nova licitação que resulta no documento submetido 
para consulta. 

A SUBTEL informa, no documento de consulta, que o concurso será realizado após o 
término do processo para aprovar, em seu caso, a proposta de novos limites de espec-
tro promovidos perante o Tribunal de Defesa da Livre Concorrência (TDLC), desde 2018. 
As concessões terão prazos de 30 anos e os parâmetros de serviço serão estabelecidos 
para garantir que as bandas sejam usadas para implantações em 5G; como base, 
devem obedecer aos padrões de Release 15 do 3GPP. Em relação à banda de 3,5 GHz, a 
SUBTEL convida os atuais licenciados a participar de um rearranjo da banda. No estado 
atual, a SUBTEL pode oferecer 50 MHz disponíveis, mas pretende realizar este rearranjo 
para fornecer até 250 MHz na nova concorrência, com o incentivo para reconhecer o 
espectro e alocar novos blocos.

No Chile, a Justiça decidiu que os ganhadores da licitação de 700 MHz deveriam devol-
ver o espectro. A decisão foi o resultado de um processo promovido por um requerente, 
argumentando que a licitação concentrava frequências e  prejudicava   a concorrência.  
De acordo com a decisão, as operadoras podem devolver espectro de bandas diferen-
tes de 700 MHz.



6 Consultado en http://www.subtel.gob.cl/subtel-destaca-fallo -de-la-corte-suprema-por-espec-
tro-de-700-mhz-y-reitera-el -llamado-al-uso-eficiente-de-este-bien-nacional-de-uso-publico/
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De fato, o Poder Judicial6 interpretou que o limite de 60 MHz vigente desde 2009 era 
aplicável para o processo da banda de 700 MHz, resolvendo assim que as concessões da 
banda de 700 MHz colocaram as participações das operadoras acima do limite permitido. 
Como resultado, a decisão do tribunal ordena que as operadoras de telefonia móvel 
desenvolvam o equivalente ao espectro obtido no leilão de 700 MHz, e para isso, pode-
riam escolher as faixas sujeitas a devolução. O processo de apelação ainda não terminou 
e o processo segue em aberto. 

Como parte deste processo, em agosto de 2018 os operadores enviaram propostas à SUBTEL 
para considerar novos tetos de espectro e a SUBTEL confirmou o envio de uma proposta do 
Plano Nacional de Espectro para o TDLC que inclui novos tetos de acumulação de espectro. 
Em novembro de 2918, o TDLC resolveu que os operadores devem cumprir a decisão, 
independentemente da modificação dos limites de acumulação do espectro.

As operadores móveis apresentaram divergências como resultado dessas resoluções. 
Entre os desenvolvimentos mais recentes, em fevereiro de 2019, o Tribunal Constitucio-
nal aceitou uma nova queixa por parte delas que questiona a interpretação legal do TDLC 
sobre os regulamentos pelos quais resolve que as operadoras não podem apelar da 
decisão de retornar o espectro. Em março de 2019, o Tribunal Constitucional citou a 
SUBTEL como parte da reivindicação e o processo permanece em aberto.

A 5G Americas estima que a devolução de espectro implicaria reduzir em 14% a quantida-
de de espectro concedido para serviços móveis em uno dos mercados com a mais alta 
penetração na região. 

Em contrapartida, a SUBTEL mandou “congelar” a banda de 3,5 GHz no Chile em junho 
de 2018 por considera-la subutilizada. A SUBTEL decidiu, em outubro de 2018, permitir 
um uso parcial da banda para serviços fixos sem fio, o que resultou na retirada de 
algumas reclamações de concessionárias. Em fevereiro de 2019, a agência anunciou que 
emitirá licenças experimentais para testes em 5G no Chile. 

A banda concedida foi entre a 2001 e 2005 para várias empresas desenvolverem acesso 
fixo sem fio e, atualmente é avaliado como um recurso de espectro para embasar o 
desenvolvimento da 5G no país. 

Os 490 MHz concedidos para serviços móveis no Chile representam 37,7% do valor 
recomendado pelo ITU-RM 2078 para 2015 e 25% da meta para 2020.
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Nas últimas alocações de espectro (2.600 MHz e 700 MHz), o Chile escolheu 
concursos de beleza “clássicos”. Para a faixa de 700 MHz, o Secretariado de Tele-
comunicações (SUBTEL) ofereceu as operadoras 70 MHz de um total de 90 MHz 
de espectro disponível. Este espectro complementa a faixa de 2,6 GHz e permite 
uma melhor implementação dos serviços 4G no país. O regulador dividiu o 
espectro em sete blocos de 5+5 MHz.

Sugestão de espectro da UIT

Ano

Ambiente de Mercado 
Alto
Ambiente de Mercado 
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

Requerimiento total 
de Espectro(MHz)

Requerimiento de Espectro
para RATG 2 (MHz)

Requerimiento de Espectro
para RATG 1 (MHz)

Ambiente de Mercado

Fonte: UIT

Tabla - Bloques de Espectro en 700 MHz7

A

B

C

713-718
718-723

723-728
728-733
733-738

738-743
743-748

TotalBandas de Frecuencias
Transmisión Bases
(MHz) Sub-bloques

Bandas de Frecuencias
Transmisión Terminales

(MHz) Sub-bloques

Bloques

1.2. ESPECTRO LTE

10 + 10 MHz

15 + 15 MHz

10 + 10 MHz

768-773
773-778

778-783
783-788
788-793

793-798
798-803

7 Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile - SUBTEL
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Os resultados forma divulgados em Março de 2014 Devido ao empate técnico 
no “concurso de beleza”, as operadoras tiveram que fazer um desembolso 
para obter o espectro desejado. A Entel recebeu a banda B por CLP 6,88 
bilhões (US$ 12.3 milhões, à época), a Movistar obteve o bloco A por CLP 4,24 
bilhões (US$ 7.6 milhões) e a Claro obteve o bloco C por CLP 404,2 milhões 
(US$ 723,000).

Como uma das condições a serem atendidas pelas operadoras que procu-
ram espectro em 700 MHz, a SUBTEL determinou o fornecimento de 
conexões móveis e transmissão de dados com acesso à Internet em áreas 
isoladas (1.281 distritos no total) e para 500 escolas municipais e subsidia-
das. Esses serviços representam uma economia de U$ 200 milhões a U$ 250 
milhões para o Estado.

Além de conectar as áreas rurais, os termos e condições do concurso incluíam 
ainda a disponibilidade de uma variedade de produtos e a revenda de planos 
para operadoras móveis virtuais, uma interconexão básica para fornecer 
roaming nacional automático, e um pacote atacado de transmissão de dados 
de alta velocidade para acesso à Internet, tanto a nível internacional como 
nacional. As empresas deveriam oferecer um desconto único para esses 
produtos.   

Em maio de 2019, o Chile realizou uma concorrência de serviços LTE na faixa 
de 700 MHz de suas três principais operadoras de telefonia móvel: Claro, Entel 
e Movistar. Alguns desses players até implementaram serviços LTE Advanced 
(LTE-A) nessa mesma banda de frequência. Dessa forma, essa parte do espec-
tro de radiofrequência serviu para complementar os serviços LTE já implanta-
dos anteriormente na faixa de 2,5 GHz. 

Em termos de linhas, segundo a Subtel, o Chile contava com 14,5 milhões de 
linhas LTE até o final de 2018, um crescimento de 35,2% em relação ao final de 
2017. Do total das linhas com acesso à Internet móveis que apresentaram o 
mercado, 78,7 por cento pertenciam aos serviços LTE. Em outras palavras, as 
medidas também valeram a pena em termos de adoção do serviço.
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As características dos leilões latino-americanos realizados até agora mostram 
que a prática de reservar espectro para novos participantes não é necessaria-
mente bem-sucedida, e possivelmente atrasou avanços tecnológicos para as 
operadoras existentes.  Um dos casos mais icônicos de incentivo para novos 
participantes foi o leilão Chileno em Julho de 2009. A Subsecretaria de Teleco-
municações (SUBTEL) leiloou o espectro na banda AWS (1700/2100MHz). O 
espectro foi dividido em três blocos de 30 MHz. A Nextel recebeu os blocos B e C 
(60 MHz) enquanto a VTR obteve o bloco A (30 MHz).

O leilão foi caracterizado pela exclusão das três operadoras móveis dominantes 
-Claro, Entel e Movistar -por terem atingido o limite de espectro (60 MHz) deter-
minado pelo Supremo Tribunal para esta licitação.

A Nextel e a VTR seguiram caminhos semelhantes. Ambas começaram a implan-
tar infraestrutura de rede para serviços 3G, embora com diferentes estratégias. 
Com o espectro que foi outorgado, a Nextel procurou dar um salto  tecnológico 
e deixar para trás sua operação de trunking, que usava tecnologia iDEN, e se 
tornar uma operadora móvel “tradicional”, como fez no México, Brasil e  no Peru. 
Os planos da VTR incluíram o lançamento de uma operação focada na Internet 
móvel para ampliar sua oferta de serviços fixos. Para promover o lançamento de 
seus serviços móveis, a Nextel e a VTR assinaram acordos nacionais de roaming 
com a Entele a Movistar, respectivamente. No entanto, cinco anos após o leilão, 
nenhuma das operadoras parece ter conseguido realizar seus planos de negó-
cios em um mercado altamente concorrido.  

Em janeiro de 2014, a VTR informou que deixou de usar sua rede móvel comer-
cialmente, tornando-se uma operadora móvel virtual (VMO) na rede da Movis-
tar. O acordo com a Movistar ajuda a VTR Móvil a reduzir os custos associados 
com o setor móvel pois tem cobertura nacional da Telefónica. O acordo também 
oferece flexibilidade e a independência na concepção de suas próprias tarifas e 
planos comerciais. 

Por outro lado, a Nextel Chile não conseguiu entrar no mercado. Em Maio de 
2014, semelhante à VTR, a Nextel submeteu um pedido de concessão MVNO à 
SUBTEL. Por fim, em Agosto  de  2014, a  NII Holdings concordou em vender a 
Nextel Chile  a um consórcio internacional formado por empresas da Argentina, 
do Reino   Unido e dos EUA. Posteriormente, em Janeiro de 2015, a companhia 
foi adquirida pela Novator, uma operadora sediada em Londres que mudou o 
nome da subsidiária chilena para WOM.

1.3. RESERVA DE ESPECTRO
Y NUEVOS ENTRANTES 
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1.4. BANDA DE 2,5 GHZ

A banda de 2,5 GHz pode atender a demanda crescente de banda larga móvel 
devido às suas características de grande capacidade de transmissão bidirecio-
nal de dados, qualquer que sejam seus modos para LTE: FDD (Frequency  Divi-
sion  Duplex)  e TDD  (Time  Division  Duplex).  Na América Latina a maioria das 
administrações nacionais modificam seus quadros de atribuição de frequências 
para incorporar o serviço móvel nesta parte do espectro, originalmente alocado 
para serviços fixos. 

No caso do Chile, a faixa do espectro radioelétrico foi assinada para três opera-
doras presentes no mercado. Estas possuem blocos de 40 MHz (2x20 MHz) com 
alcance nacional, conforme mostrado na tabela a seguir:

1.5. BANDA DE 600 MHZ

A banda de 600 MHz tem o potencial de agregar capacidade em espectro  de 
banda baixa (sub 1 GHz) que pode oferecer cobertura  superior  em áreas aber-
tas (zonas  rurais,  por exemplo) e em espaços internos. Na América Latina e no 
Caribe, a perspectiva para a utilização da banda de 614-698 MHz para acesso 
sem fio varia segundo o país. No caso do Chile alocou a banda de 614-806  MHz  
para  serviço  móvel  como  uso  primário,  sujeito  a acordos antigos, estabeleci-
dos segundo a WRC-15. 

Operador Cobertura MHz Modo Observaciones

Claro Nacional 40 FDD 2x20 MHz
Entel Nacional 40 FDD 2x20 MHz
Movistar Nacional 40 FDD 2x20 MHz



8 Biblioteca do Congresso Nacional, B.C.N. (20-AGO-2016). Lei Geral das 
Telecomunicações.  Consultado no dia 8 de novembro de 2016, em 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29591
9 Senado de Chile. Projeto de Lei. Boletim No. 10.874-07.  Consultado no dia 8 de 
novembro de 2016, em https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&-
source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjj2f-p8anQAhVD6SYKHecXDroQFggbMAA&url=ht
tp%3A%2F%2Fwww.senado.cl%2Fappsenado%2Findex.php%3Fmo%3Dtramitaci
on%26ac%3DgetDocto%26iddocto%3D11355%26tipodoc%3Dmensaje_mocion&u
sg=AFQjCNG6MoFS_bou7pp013zL0tIZVMeuNQ
10 Biblioteca do Congresso Nacional, B.C.N. (2-JUL-2016). Lei Orgânica do 
Departamento Penitenciário Nacional.  Consultado no dia 8 de novembro 
de 2016, em https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=7015 TEMAS EN REGULAÇÃO DAS
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2. DESENVOLVIMENTO
DE INFRAESTRUTURA

A Lei Geral das Telecomunicações8 estabelece sanções para a interrupção de ou 
interferência com sinais de telecomunicação. No item b do artigo 36 B, o texto 
determina que “b) A interferência, interceptação ou interrupção dolosa de um 
serviço de telecomunicações está sujeito à menor pena de reclusão e apreensão 
dos equipamentos e instalações. c) A interceptação ou captação dolosa ou grave 
de qualquer tipo de sinal emitido através de um serviço público de telecomuni-
cações sema devida autorização está sujeito à menor pena de reclusão e multa 
de 50 a 50,000 UTM.”

Também existe um projeto de lei9 de 2016 modificando a lei orgânica do Depar-
tamento Penitenciário Nacional10 (o órgão responsável pela administração dos 
presídios) para implementar um sistema inibidor de sinais de telefonia móvel 
no interior dos presídios. 

O projeto de lei inclui um único artigo: “Alteração do Decreto Lei No. 2859, que 
contém a lei orgânica do Departamento Penitenciário Nacional do Chile, 
passando a incluir o novo artigo 16 bis, com a redação a seguir: Artigo 16 bis: Ao 
especificar as características dos estabelecimentos penais e carcerários, 
pode-se incluir um sistema de inibição dos sinais de telefonia móvel, limitado às 
galerias de reclusão e espaços abertos existentes nos recintos penais, sem 
afetar as comunicações nas dependências administrativas do estabelecimento, 
ou os espaços vizinhos, onde podem existir edificações, vias públicas ou tráfego 
de veículos.”

Em 2012, o Ministério de Justiça instalou bloqueadores nos presídios, embora o siste-
ma deixou de ser utilizado por que bloqueava as comunicações em áreas vizinhas.

2.1. SITUAÇÃO DE BLOQUEADORES
DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL 
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Na estrutura chilena, há duas instâncias paralelas para obter a autorização para 
a instalação de antenas e sistemas irradiantes, necessários para qualquer 
implantação de infraestrutura de telecomunicações. A primeira é o município e 
o segundo é o órgão regulador, a Subsecretaria de Telecomunicações (Subtel), 
do Ministério dos Transportes e Telecomunicações (MTT).

Por um lado, a Lei 20.59911, denominada a Lei das Torres, regula os serviços de 
telecomunicações e a instalação de antenas emissoras e transmissoras. A lei 
estabelece limites máximos de radiação, define áreas sensíveis à radiação com 
base na distância mínima entre as áreas e as antenas, define a altura máxima 
das estruturas da antena, e estabelece requisitos para a homologação de siste-
mas irradiantes, entre outros. 
Além disso, a lei distingue entre áreas rurais e urbanas, considerando que, para 
o primeiro, é necessário enviar um aviso de instalação à Diretoria de Obras 
Municipais.  Em áreas urbanas, o interessado deve solicitar uma licença de 
instalação da Diretoria de Obras Municipais e preencher uma série de requisitos 
adicionais dependendo do tamanho da torre. A lei prevê torres com menos de  
três metros, entre três e doze metros, e mais de doze metros medidos a partir do 
solo, considerando todas as suas antenas e sistemas irradiantes. Os principais 
requisitos são:

• Torres com mais de doze metros de altura: Juntamente com o pedido de 
licença, deve-se enviar: Solicitação de licença anexada ao projeto técnico 
assinado por um especialista em telecomunicações e submetida à Diretoria 
de Obras Municipais; orçamento do custo total do projeto, plano de cálculo 
estrutural da torre, certificado emitido pelo Serviço Postal Chileno para 
confirmar a notificação oficial ao Conselho de Vizinhos e Proprietários das 
propriedades próximas ao local onde a torre será instalada, proposta por 
escrito dos projetos de melhoria do espaço público, certificado da Diretoria 
Geral da Aeronáutica Civil certificando a altura total da torre a ser implanta-
da, certificado da Subsecretaria de Telecomunicações credenciando a solici-
tação de concessão ou  modificação dela (procedimento pelo qual as 
estações base são adicionadas à concessão existente) e um certificado oficial 
com relatório de histórico. 

14
11 Ministerio de Transportes y Telecomunica-
ciones, Ley 20.599: Regula La Instalación de 
Antenas Emisoras Y Transmisoras de 
Servicios de Telecomunicaciones, 2012.

2.2 ADOÇÃO DIGITAL
E INFRAESTRUTURA



Fonte: Elaboração Própria 

lustração: Período de autorização estimado
para um elemento radiante.
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• Torres entre três e doze metros e de design 
harmonioso com a paisagem urbana: Para este 
tipo de estrutura, um pedido deve ser apresenta-
do à Diretoria de Obras Municipais, junto a um 
projeto técnico assinado por um profissional 
competente especializado em telecomunicações, 
certificado da Subsecretaria de Telecomuni-
cações que credencia a apresentação do pedido 
de concessão ou modificação dela e um certifica-
do oficial com informações prévias.

• Torres de três metros ou menos: Para este tipo 
de infraestrutura, um aviso de instalação deve ser 
submetido à Diretoria de Obras Municipais, como 
mencionado anteriormente, que é um procedi-
mento menos oneroso que o processo de solicitar 
uma licença. A mesma regra vale para estruturas 
erguidas em propriedades com mais de cinco 
andares. A instalação de antenas e sistemas 
irradiantes autorizados para colocação em 
infraestruturas que já foram autorizadas não 
requer autorização ou notificação municipal.

Por outro lado, existe uma legislação, a Lei Geral de 
Telecomunicações12 (LGT, nº 18.168), que regulamen-
ta a instalação de macrocélulas em novas infraestru-

turas por meio do Ministério dos Transportes e Tele-
comunicações -através da Subsecretaria de Teleco-
municações, de acordo com o  modelo  de  con-
cessões  existente. Esta lei estabelece um processo 
com prazo de Ilustração (dias corridos). O processo 
se inicia apresentando uma Solicitação de Modifi-
cação de Concessão (SMC, que contém o histórico 
técnico e a localização da infraestrutura). Posterior-
mente, o regulador emite um “resumo” do processo 
e o devolve à operadora em um prazo de trinta dias. 
A operadora tem outros trinta dias úteis para publi-
car o referido resumo no Diário Oficial e em um 
jornal de circulação regional.

A partir da publicação no Diário Oficial, qualquer 
pessoa pode formular impugnações devidamente 
fundamentadas dentro de um prazo de trinta dias 
corridos, que serão enviadas por meio de Ofício à 
operadora solicitante. Caso contrário, a Subtel 
prepara e informa a operadora do decreto autorizan-
do a modificação em aproximadamente sessenta 
dias úteis. O decreto estará pronto para ser publica-
do no Diário Oficial no prazo máximo de trinta dias 
úteis. Esta publicação conclui a autorização que a 
operadora deve obter para instalar e operar a 
estação base.

12 Ministério dos Transportes e Telecomunicações; Subsecre-
taria de Telecomunicações, Lei 18.168:Lei Geral de Telecomu-
nicações, 1982, 168.

Ingreso
SMC

Subtel prepara
Extracto

Fecha Correo

Fecha de
recepción

Publicar Extracto Oposición Subtel prepara Decreto

Informe de
Publicación

Fecha del
Decreto

1 45 50 95 100 140 185
t (días)



13 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; Subsecretaría de Telecomunica-
ciones, Ley 18.168: Ley General de Telecomunicacioneshttps://www.leychile.cl/Nave-
gar?idNorma=29591
14 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; Subsecretaría de Telecomunica-
ciones, Ley 18.168: Ley General de Telecomunicacioneshttps://www.leychile.cl/Nave-
gar?idNorma=29591 
15 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Resolución 13: Aprueba bases 
generales para concursos públicos para la asignación de proyectos y sus respectivos 
subsidios correspondientes al programa anual de proyectos subsidiables, del Fondo 
de Desarrollo de las Telecomunicaciones http://www.subtel.gob.cl/images/sto-
ries/apoyo_articulos/concursos_fdt/expansion_servicios /Res13_2012_Bases_ 
Generales_2012_final.pdf TEMAS EN REGULAÇÃO DAS

TELECOMUNICAÇÕES: CHILE

16

No Chile, não há nenhuma obrigação em relação ao Serviço Universal. No 
entanto, o Título IV da Lei Geral de Telecomunicações13 inclui um capítulo 
inteiro que regula o chamado "Fundo de Desenvolvimento das Telecomuni-
cações" (FDT) que,  como o próprio nome indica, é fundo monetário para 
incentivar a cobertura serviços de telecomunicações preferencialmente em 
áreas rurais ou urbanas de baixa renda. As principais características destes 
projetos, fundados em 1994, é  o fato de serem efetivados por concurso públi-
co e são subsidiados pelo Estado. 

O FDT é financiado através do Orçamento Nacional e pelas multas aplicadas por 
infrações a outros projetos do FDT14. Este Fundo cria concursos públicos através 
de uma atribuição administrativa, onde o método de adjudicação dá a maior 
pontuação aos candidatos que solicitam os menores subsídios e atendem às 
condições das Bases. Em caso de empate técnico, é outorgado ao postulante 
que oferecer uma maior quantidade de benefícios adicionais; o que se compro-
mete a iniciar o serviço no menor prazo e, finalmente, se o empate continua, é 
realizado um sorteio15.

Desde o início do FDT, os projetos focaram em facilitar o estabelecimento de 
infraestrutura (fornecimento de serviços) e a implantação de telefones públicos 
e telecentros comunitários em lugares sem cobertura. Assim, com a ascensão 
da telefonia móvel, os projetos incluíram a operação do serviço móvel em locais 
e rotas remotas. Houve também outros projetos diferentes como a conectivida-
de via Wi-Fi, a expansão de link de satélite e o programa Fibra Ótica Austral que 
pretende fornecer conectividade no extremo sul do país.

De acordo com o Subsecretariado de Telecomunicações (Subtel), essas inicia-
tivas atingiram mais de 7.900 centros educacionais, beneficiando mais de  2 
milhões de alunos, 612 áreas públicas com acesso gratuito à Internet em 
várias regiões do país e expandiu a capacidade de link de satélite na Ilha de 
Páscoa e no arquipélago de Juan Fernández, permitindo melhorar a conexão 
entre essas Ilhas e o Chile Continental.

3. SERVICIO
UNIVERSAL Y 4G 



16 Subsecretaría de Telecomunicaciones, “Memoria 2014-2015: 
Estado de Avance de los Proyectos del Fondo de Desarrollo de 
las Telecomunicaciones”http://www.subtel.gob.cl/wp-conten-
t/uploads/2015/10/memoria_fdt_2014_2015.pdf TEMAS EN REGULAÇÃO DAS
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Um dos planos mais ambiciosos da Subtel chama-se "Todo Chile Comunicado”, 
uma iniciativa público-privada, para oferecer transmissão de dados e banda 
larga móvel nas áreas rurais, atingindo 1.474 locais isolados e beneficiando 
mais de 1  milhões de pessoas16. 

Em suma, os valores que foram entregues às várias operadoras, incentivando o 
fornecimento de serviços de telecomunicações, estão resumidos na Tabela.

Tabla: Resultados FDT
PROYECTO/ CONCURSO

Fibra Óptica Austral para 
Chiloé y Coyhaique

Fibra Óptica entre Puerto 
Natales y Cerro Castillo

Telefonía Móvil I

Localidades intermedias 
Palena

Todo Chile Comunicado 
IDCI

Telefonía Móvil II

Servicio Intermedio de 
Telecomunicaciones para 
Chiloé

Telefonía Móvil a Rutas de 
Antofagasta

Conectividad para la 
Educación

Telefonía Móvil a Rutas de 
Tierra del Fuego

Servicios de Telecomuni-
caciones para Zonas WiFi

Ampliación Enlaces 
Satelitales en Isla de 
Pascua y Juan Fernández

Proyecto Fibra Óptica 
Austral

AÑO INICIO
DE SERVICIO

2007

2007

2008

2008

2008

2009

2009

2009

2011

2011

2013
2014
2015
2016
2017

2013

2018

ESTADO

En Operación

En Operación

En Operación

En Operación

En Operación

En Operación

En Operación

En Operación

En Operación

En Operación

50% En 
Operación
50% En 
Implementación

En Operación

En Operación

SUBSIDIO
OTORGADO

$ 1.349.392.000

$ 1.030.536.000

$ 598.583.681

$ 486.000.000

$ 22.567.657.675

$ 1.525.000.000

$ 566.981.107

$ 1.299.716.000

$ 3.936.803.817

$ 2.110.663.610

$ 8.551.059.520

$ 3.705.680.000

$ 62.280.000.000

SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES

Servicio Intermedio

Servicio Intermedio

Oferta de Telefonía Móvil

Oferta Transmición de 
Datos (Internet)

Oferta Transmición de 
Datos (Internet)

Oferta de Telefonía Móvil

Servicio Intermedio

Oferta de Telefonía Móvil

Transmición de Datos 
(Internet Gratuito)

Oferta de Telefonía Móvil

Transmición de Datos 
(WiFi Gratuito)

Servicio Intermedio de 
Transmisión de Datos

Servicio Intermedio de 
Transmisión de Datos

BENEFICIO A NIVEL NACIONAL

2 Regiones
(44 Localidades)

1 Región
(3 Localidades)

6 Regiones
(16 Localidades)

1 Región
(13 Localidades)

15 Regiones (1.474  Localidades 
y 12 nodos)

7 Regiones (9 Localidades)

1 Región
(280 Localidades)

1 Región (2 Rutas)

15 Regiones (7.911 
Establecimientos Educacionales)

1 Región (2 Rutas)

15 Regiones, 344 Localidades 
(Incluye 5 Fases Adjudicadas a 
la Fecha)

Isla de Pascua y Juan Fernández

3 Regiones
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A “Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Públi-
ca” (ONEMI) é o órgão técnico do Chile encarregado da coordenação do Sistema 
Nacional de Proteção Civil. Entre suas funções, está planejar, incentivar, articu-
lar e executar ações de prevenção, resposta e reabilitação frente às situações de 
risco coletivo, emergências, desastres e catástrofes de origem natural ou provo-
cadas pela ação humana. 

Além disso, sua sugestão está focada no Sistema de Emergência e Alerta do 
Tempo e o fortalecimento do Sistema de Proteção Civil, somado à atenção e 
apoio nas situações devidas de emergências, pelas quais as cifras variáveis de 
riscos ao longo do país. 

Para informar a população do Chile conta com o Sistem de Alerta de Emergência 
(SAE) para celulares, que emite uma mensagem em caso de riscos de tsunami, 
abalos sísmicos de maior intensidade, erupções vulcânicas e incêndios flores-
tais com ameaça à vida. O alerta massivo, que será despachado automatica-
mente via mens agem de texto georreferenciado não será afetado pelo conges-
tionamento das redes celulares, dado que utilizarão outros canais de frequên-
cia para chegar para chegar aos telefones de forma segura. 

O SAE é obrigatório para todos os telefones e redes móveis do país desde março 
de 2017. O SAE permite que a ONEMI envie um alerta massivo através de texto, 
áudio e vobração para todos que utilizem um equipamento celular. Par que um 
celular seja compatível com o SAE deve suportar a tecnologia CBS e desenvolver 
instantaneamente, mediantes uma venda emergente, a mensagem de alerta 
com o título “Alerta de Emergência”. Esta mensagem que contará com 90 carac-
teres, irá incluir a data e hora no cabeçalho e apenas poderá ser interrompida 
pelo usuário. Assim, as mensagens emitem um sinal sonoro distinto a qualquer 
notificação habitual, com vibração ao máximo nível auditivo, que não poderá 
ter uma duração inferior a 3 minutos, salvo que o usuário a interrompa antes. 

Cada telefone comercializado no Chile deverá conter em sua.

4. SISTEMAS DE
ALERTA DO TEMPO
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 Cada telefone vendido no Chile deve conter em sua caixa um selo que detalha 
em quais faixas da empresa opera o serviço da SAE. Se tiver o seguinte carimbo, 
significa que o telefone possui todas as bandas de todas as tecnologias atuais 
do país. Quando você quiser levar, você não terá problemas com o telefone na 
nova empresa. No caso do selo a seguir, o telefone é adequado para todas as 
bandas e empresas:

Caso alguma dessas bandas não funcione o SAE a banda correspondente à 
tecnologia será riscada por um X. Informando aos usuários em qual das 
bandas o sistema não funciona. 

APTO PARA TODAS LAS
BANDAS DE LAS COMPAÑÍAS

2G 3G 4G SAE COMPATIBLE
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O Chile é o mercado que apresenta melhor pontuação no ranking do Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) realizado pelo Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD), que soma um alto nível de penetração de 
serviços móveis. Trata-se de uma oportunidade para que as autoridades 
possam aproveitar estas condições para aumentar as chances de sucesso do 
mercado em uma economia digital. 

Uma alta penetração de serviços móveis, com uma forte adoção de banda larga 
móvel permitem ao Chile gerar condições para potencializar diferentes ativida-
des produtivas e melhorar o desenvolvimento social. Estas condições são 
fundamentais para melhorar o desempenho dos distintos mercado verticais, é 
importante recordar que de acordo com a Subtel, as linhas com acesso à banda 
larga móvel totalizavam 18,1 milhões (72% do total).

No que diz respeito ao espectro radioelétrico, o Chile possui outorgados 490 
MHz para serviços móveis.  Isto representa 37,7% das recomendações estabele-
cidas pelo UIT-RM para 2015, e 25% para 2020. Neste sentido, é surpreendente e 
inesperada a demora na alocação de espectro radioelétrico. Assim como a 
dilatação dos períodos, é produto da judicialização do processo. 

É necessário que as autoridades sigam trabalhando na entrega de espectro 
radioelétrico para serviços móveis. É importante destacar que dois elementos 
são essenciais para viabilizar o desenvolvimento e crescimento da 5G: a dispo-
nibilidade de fibra óptica para serviços de backhaul e a alocação de espectro 
limpo em frequências onde haja equipamentos disponíveis. 

O desenvolvimento da 5G requer maior capacidade de espectro radioelétrico. 
Para que a tecnologia seja viável requer que todas as operadoras do mercado 
possuam espectro em bandas altas, médias e baixas. Não possuir blocos de 
espectro nestas frequências pode ter consequências negativas para o prestador 
de serviços de telecomunicações.

É importante reforçar que, além de conectar os usuários, existirá uma grande 
demanda de diferentes dispositivos que se interconectam sem a necessidade 
da intervenção humana. Ou seja, a Internet das Coisas (IoT) demandará maior 
largura de banda para funcionar de forma eficiente.

Ou seja, é necessário que existam politicas que permitam à indústria realizar 
uma transação ordenada para a 5G. É desejável que se coloque à disposição do 
mercado espectro radioelétrico novo sem que existam descriminalização para 
as operadoras que já estão presentes no mercado e realizam investimentos de 
maneira constante para que desenvolva o setor. 

CONCLUSÕES 



17 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Ley 20.599: Regula La Instalación de Antenas 
Emisoras Y Transmisoras de Servicios de Telecomunicaciones, 2012.
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Em contrapartida, o Chile conta com normas destinadas ao desenvolvimento de 
infraestrutura. Existem duas instancias paralelas de autorização para a insta-
lação de suportes de antenas e sistemas radiantes: a primeira ante o município 
e a segunda ante o regulador, a Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) 
que depende do Ministério de Transportes e Telecomunicaciones (MTT).

Dessa forma, a Lei 20.59917 denominada lei das Torres regula os serviços de Tele-
comunicações, a instalação de antenas emissoras e transmissoras. Não obstante 
o acima exposto, a lei distingue entre áreas rurais e urbanas, considerando que 
para o primeiro é necessário um aviso de instalação dirigido à Direção de Obras 
Municipais. Adicionalmente, a Lei Geral de Telecomunicações (L.G.T., No. 18.168) 
que regula o procedimento para instalação de macros com nova infraestrutura 
contempla um processo com os horários indicados.

No que diz respeito aos bloqueadores nas prisões, o L.G.T, estabelece sanções 
para quem interromper ou interferir nos sinais de telecomunicações. No mercado 
há um projeto de lei de 2016 que modifica a lei orgânica da Gendarmería  (órgão 
encarregado da administração das prisões) para que dentro das prisões seja 
implantado um sistema que inibe os sinais de celular. Além disso, durante 2012, o 
Ministério da Justiça instalou bloqueadores nas prisões, embora o sistema tenha 
sido suspenso por bloquear as comunicações dos vizinhos.

No mercado, não há obrigação expressa para o serviço universal. Mas o Título IV 
do L.G.T. Contempla um capítulo completo que regula o chamado "Fundo de 
Desenvolvimento das Telecomunicações" (FDT), que consiste em um fundo 
monetário destinado a promover o aumento da cobertura de serviços de teleco-
municações em áreas rurais e áreas urbanas de baixa renda. O FDT é financiado 
através do Orçamento Nacional e as multas aplicadas por infrações a outros 
projetos do mesmo fundo.

Enquanto que para os sistemas de Alerta de Tempo existe o Sistema de Alerta de 
Emergência (SAE) para celulares, que emite uma mensagem em caso de riscos de 
tsunami, abalos sísmicos de maior intensidade, erupções vulcânicas e incendios 
florestais com ameaças à vida. O alerta massivo, que será despachado automati-
camente via texto para uma área georreferenciada, não será afetado por conges-
tionamento para as redes celulares, dado que utilizará outros canais de frequên-
cia para chegar aos telefones de forma segura. 
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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 térmi-
no 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, conse-
quente ou exemplar que pode ocorrer em função do uso deste documento ou a 
informação nele contido. 

© Copyright 2019 5G Americas
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