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INTRODUÇÃO

O México contava com um total de 124.738.000 habitantes ao final de 2018. No 
final daquele ano, o mercado contava com 120,2 milhões de linhas móveis, 
distribuídas principalmente entre três operadoras de varejo móvel (AT & T, 
Movistar e Telcel). Além disso, 15 operadoras móveis virtuais (MVNOs) opera-
vam no mercado naquela época, com pouco mais de 1,4% de participação de 
mercado. Em 2018, a Red Compartida, uma rede móvel que apenas comercia-
liza a capacidade de sua rede como atacadista e anunciou acordos com MVNO 
e empresas de serviços fixos, iniciou suas operações.

De acordo com os dados da consultoria Telconomía fornecidos para a 5G Ameri-
cas, o mercado de telefonia móvel do México terminará 2022 com 130,8 milhões 
de acessos de banda larga móvel, o que representará 96% do mercado. Do total 
de linhas, cerca de 108,5 milhões correspondem aos serviços LTE.

Evolução das linhas móveis no México (‘000)1

Linhas em milhões

Penetração

1 Instituto Federal de Telecomunicaciones.
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Se considerarmos o nível de desenvolvimento humano, se considerarmos o 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) desenvolvido pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o México está dentro da média 
regional. Em termos de penetração móvel, aparece como um dos países mais 
atrasados, embora este indicador tenha aumentado nos últimos anos.

Este cenário oferece ao México a possibilidade de ingressar na nova revolução da 
economia digital. No entanto, esse salto deve ser acompanhado de políticas 
públicas que permitam aproveitar as condições iniciais e promover a adoção de 
tecnologias móveis. Estes incluem uma maior disponibilidade de espectro de 
radiofrequência para serviços móveis, políticas que aceleram e incentivam a 
implantação de infraestrutura e o treinamento de novas habilidades para o uso 
de tecnologias para o desenvolvimento socioeconômico.
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Índice de Desenvolvimento Humano e Penetração Móvel (2017)2

2 Fontes: PNUD e UIT.
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3 Ministerio de Tecnologías, de la Información y las 
Comunicaciones de Colombia y Autoridad Nacional de 
Televisión.

Evolução de acessos de serviços
fixos no México (‘000)3

Telefonia Fixa Banda Larga TV Paga

2013 2014 2015 2016 2017 2018

No que diz respeito aos serviços de telecomuni-
cações fixas, a telefonia possuía 20,5 milhões de 
linhas, de acordo com o IFT. Os acessos banda larga 
totalizaram 18,7 milhões e os assinantes de TV por 
assinatura alcançaram 21,9 milhões.

A situação do espectro radioelétrico destinado a 
serviços móveis é descrita na primeira parte do rela-
tório. É detalhado que o México possui 584,3 MHz 
atualmente em uso para serviços móveis, além de 
analisar o uso da faixa de 600 MHz na fronteira e das 
ofertas de 2,5 GHz.

Na segunda seção, serão abordados os regulamen-
tos atuais para a implantação de infraestrutura no 
mercado. Em primeiro lugar, a regulamentação 
existente para o uso de bloqueadores de serviços 
móveis em centros de detenção será descrita. Bem 
como os processos burocráticos necessários para o 
desenvolvimento de novas tecnologias e redes de 
infraestrutura.

Na sequência é explicada a situação do Serviço 
Universal (SU) no México. A operação do Fundo Fidu-
ciário da Cobertura Social de Telecomunicações 
(FONCOS), assim como o Orçamento de Gastos da 
Federação e vem subsidiar a oferta de serviços de 
telecomunicações.

Enquanto a próxima seção aborda o sistema de 
alerta precoce que é usado no país. No México, a 
instituição responsável por impedir a população de 
qualquer tipo de catástrofe é o Centro Nacional de 
Prevenção de Desastres (CENAPRED). Seu trabalho 
visa apoiar o Sistema Nacional de Proteção Civil 
(SINAPROC) no que diz respeito aos requisitos 
técnicos.

Na última seção, as conclusões do relatório estão 
agrupadas.
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4 ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunica-
ciones emite el Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de 
Frecuencias 2019. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
go=5543543&fecha=12/11/2018&print=true
5 http://www.i�.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-if-
t/es/el-i�-culmina-proceso-de-liberacion-de-la-banda-de-600-mhz-comunic
ado-742018
6   De acuerdo a declaraciones emitidas en noviembre de 2018 por Alejandro 
Navarrete, director de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del IFT 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/ATT-Axtel-y-Tel-
mex-deberan-aceptar-condiciones-para-retener-la-banda-de-3.4-GHz-20181
101-0047.html
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1. ESPECTRO
RADIOELÉCTRICO 

O México possui três operadoras (AT & T, Movistar e Telcel) e mais de 10 marcas 
MVNO (QboCel, Virgin Mobile, Megacom, Megacable, Maz Time, True, Weex, 
Megatel, Neus Mobile, Bueno Cell, Flash Mobile, Chedraui, Simpati , Freedom 
Pop, seu celular, 360 Telecomunicações e Toka). Além disso, no 1T18 foi confir-
mado o início das operações da Red Compartida, o projeto público-privado que 
implantará e operará uma rede nacional de atacado de LTE utilizando os 90 MHz 
da faixa de 700 MHz.

O México ofereceu em agosto a banda de 2,5 GHz (120 MHz nacionais). Há 10 
MHz da banda AWS-3 que permaneceu não atribuída durante o "leilão 4G" do 
primeiro semestre de 2016, mas essa capacidade não foi incluída no leilão de 
2,5 GHz de 2018.

O IFT planeja oferecer em 2019 o restante da banda AWS-3 e os blocos da banda 
de 2,5 GHz disponíveis por localidade4 (trechos recuperados ou não utilizados 
nos municípios). Para 2020, o IFT planeja oferecer as faixas de 600 MHz e 3,5 
GHz. A banda de 600 MHz foi liberada das transmissões de televisão digital 
terrestre em outubro de 20185 e o IFT irá reorganizar a banda de 3,5 GHz para 
oferecer 150 MHz6. A banda de 3,5 GHz é parcialmente concessionada para AT & 
T, América Móvil e Axtel.

MVNOMNO Minorista

Bueno Cell Cierto
Flash Mobile Freedom
Her Mobile Maxcom
Maz Tiempo Neus Mobile
OUI Qbo Cell
Simpati Six Móvil
Virgin Mobile Toka Móvil

MNO Mayorista

AT&T
Movistar
Telcel

Altán
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Atualmente, as concessionárias possuem blocos de 25 + 25 MHz entre 3,45 e 3,6 
GHz. O IFT propõe reorganizar a banda em blocos contínuos de 50 MHz e reorde-
nar a seção 3,3-3,45 GHz. Na faixa de 3,3 GHz operam sistemas de comunicação 
do governo que podem ser realocados.

O IFT considera a banda de 2,3 GHz, 1,4 GHz e a banda de 1,9 GHz (1910-1915 / 
1990-1995 MHz) como capacidade futura.

Desde 2017, o IFT abriu um processo de comentários sobre o uso de bandas 
altas para serviços de telecomunicações. Em abril de 2019, a Unidade de Espec-
tro Radioelétrico publicou o documento "Panorama do espectro radioelétrico 
no México para serviços móveis de quinta geração”7. 

Disponibilidade de espectro da banda de 2,5 GHz

7 “Panorama del espectro radioeléctrico en México 
para servicios móviles de quinta generación”. IFT. 
http://www.i�.org.mx/sites/default/files/panoramade-
lespectroradioelectricoenmexicopara5g.pdf

Tx Móvil (MHz)
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O documento não implica uma atribuição de faixas de frequências e é fornecido 
como material informativo para o trabalho da WRC-19. No documento, esta 
unidade do IFT conclui que haveria disponibilidade de 11.190 MHz para desen-
volver 5G no México. Desse montante, 420 MHz já estão alocados nas faixas de 
700 MHz, 2,5 GHz e 3,5 GHz.

Neste documento, o IFT considera a banda de 26 GHz, mas não a banda de 
28 GHz.

Em setembro de 2016, o IFT publicou o acordo pelo qual reorganiza a faixa de 
800 MHz (806-824 / 851-869 MHz) com o objetivo de garantir 20 MHz adicionais 
para a banda larga móvel. A AT&T atualmente tem concessões nessa banda 
derivadas da rede iDEN da Nextel. O regulador estabelecerá em breve se na 
transição para este novo esquema terá disponibilidade de capacidade adicio-
nal para concurso.

Os 584.3 MHz que estão atualmente em uso representam 44,9% da quantidade 
recomendada pela ITU-RM 2078 para 2015 e 29,8% da recomendação da ITU 
para 2020.

Espectro identificado pela UER do IFT
como capacidade potencial para a 5G
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Ambos os esquemas de canalização da banda de 700 MHz adotados pela APT e os 
EUA podem criar interferência nas fronteiras com países vizinhos que escolheram a 
outra banda. Um caso importante nas Américas é o dos Estados Unidos e do México, 
devido a sua longa e movimentada fronteira terrestre e a integração econômica dos 
dois países. A interferência também pode surgir entre a Bolívia (canalização dos 
EUA) e Argentina, Brasil, Chile e Peru, onde a canalização APT foi adotada. 

As dificuldades são demonstradas no gráfico a seguir, que mostra o plano dos 
EUA para as bandas 12, 13, 14 e 17 do 3GPP na parte superior. A Banda 28 
(APT700, FDD) é mostrada na parte inferior.

1.2. COOPERAÇÃO FRONTEIRIÇA
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Sugestão de espectro da UIT

Dificuldades no plano dos EUA para as bandas 12, 13, 14 e 17
do 3GPP e a maior parte da banda 28 (APT700, FDD)

Fonte: UIT
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O espectro entre 776 MHz e 803 MHz conta com estações base no México que 
tem o potencial de interferir com os receptores da estação base do lado 
norte-americano da fronteira, bem como em alguns sistemas receptores de 
segurança pública. Essas partes do espectro exigem uma certa coordenação 
durante o posicionamento das estações base e orientação da antena para 
reduzir possíveis interferências. É necessária criar uma “zona de proteção” para 
mitigar as interferências. 

As negociações entre as operadoras de cada país devem ser mutuamente 
benéficas, pois qualquer problema causado também seria mútuo.  A mudança 
os ângulos da antena e posicionamento das antenas perto da fronteira pode 
ser útil.  No entanto, elas devem ser direcionadas para as áreas de serviço. As 
operadoras também podem colocar células menores perto da fronteira, assim 
como os as células para uso interno. Neste caso, a perda de sinal dentro dos 
edifícios pode oferecer o isolamento necessário para atingir o nível de miti-
gação acordado.

Existem soluções técnicas para evitar interferências transfronteiriças, embora 
também precisamos de um quadro de negociação para as  operadoras e agên-
cias reguladoras dos países envolvidos.

TEMAS EM REGULAÇÃO DAS
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Em Outubro de 2013, chegou ao fim um conflito de cinco anos entre as autorida-
des mexicanas e a detentora da banda de 2,5 GHz, principalmente a empresa 
MVS Communications, quando suas concessões não foram renovadas em 2008 
por subutilização do espectro outorgado. Nos termos do acordo entre a Secreta-
ria de Comunicações e Transportes (SCT) e os 11 detentores de frequências8, 
que incluiu a MVS Communications, as empresas renunciaram 130 MHz de 190 
MHz, que compõem a banda de 2,5 GHz. A MVS reteve 60 MHz e sua concessão 
foi estendida por 15 anos.

1.3. MÉXICO: RECUPERAÇÃO DA BANDA
DE 2,5 GHZ E LEILÃO

8 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nota de prensa 
http://www.sct.gob.mx/despliega-noticias/article/acorda-
ron-sct-y-concesionarios-de-banda-de-25-ghz-reintegrar-al-est
ado-130-mhz/
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A princípio, o espectro recuperado estava programado para licitação em 2016. 
No entanto, o Instituto Federal de Telecomunicações (IFT) forneceu o início de 
um processo de licitação apenas no 3°T de 2017, será concluído em agosto de 
20189. Apenas as operadoras Telefónica e AT&T participaram. A Telcel desistiu no 
início do processo, alegando ser a operadora mais afetada pelo sistema de 
limites de espectro do leilão. A Altán também se recusou a participar.

Foram leiloadas 120 MHz distribuídos em dois blocos TDD e quatro blocos FDD 
(seis no total).  A AT&T adquiriu a maioria do espectro (2 TDD e 2 FDD), enquanto 
a Telefónica adquiriu apenas 2 blocos FDD. O leilão foi finalizado na primeira 
semana de Agosto de 2018 e o processo de licenciamento deve ser concluído no 
último trimestre de 2018. 

Uma fase de realocação foi realizada após o leilão, distribuindo posições específicas da 
banda. As licenças foram outorgadas para a AT&T e Telefónica até o final de Novembro 
de 2018. O gráfico a seguir mostra a distribuição final da faixa de 2,5 GHz no México10:

9 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nota de prensa 
http://www.sct.gob.mx/despliega-noticias/article/acorda-
ron-sct-y-concesionarios-de-banda-de-25-ghz-reintegrar-al-estado-130-mhz/
10 Federal Telecommunications Institute, press release 90/2016
 Source: IFT. 

La distribución final del espectro asignado quedaría de la siguiente forma:
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 Categoría Categoría Etapa de  Etapa de Total a pagar
 FDD TDD adjudicación asignación

AT&T 2 Bloques 2 Bloques $1,400,000,000.00 $101,288.00 $1,400,101,288.00
Telefónica 2 Bloques 0 Bloques $700,000,000.00 $0.00 $700,000,000.00
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O leilão da faixa de 2,5 GHz terminou somente atingiu o preço base, embora as 
operadoras pagaram valores altos por esses blocos comparados com outros 
leilões de 2,5 GHz na América Latina. No México, o preço leiloado representa, em 
média, menos que 85% do preço final da licença. As leis Mexicanas estabelecem 
taxas anuais que as operadoras devem pagar para utilizar o espectro. A Câmara 
dos Deputados estabelece taxas específicas para cada banda e pode aumentar 
esses valores a seu critério. As operadoras devem pagar essas taxas anuais 
enquanto as licenças de espectro estão em vigor.

A maioria dos custos de licenciamento é pré-determinada, pois as taxas são 
definidas unilateralmente. Mesmo se a IFT fosse determinar preços base meno-
res nos leilões de blocos de espectro, esses preços somente teriam um efeito 
parcial sobre um componente pequeno do preço da licença.

A Telcel e a AT&T devem pagar um valor acumulado de MXN$ 2,1 bilhões (US$  
115,4 milhões na época) pelas faixas leiloadas e MXN$ 42,34  bilhões em taxas de 
Direito de Espectro durante o uso da licença (US$ 2,32 bilhões de acordo com o 
câmbio em Agosto de 2018). Os vencedores do leilão devem pagar um valor total 
de MXN$ 44,4 bilhões (US$ 2,44 bilhões) durante os 20 anos da licença. Hoje, o 
valor presente11 das licenças de 2,5 GHz (20 anos) é MXN$ 20,38 bilhões (US$ 
1,12 bilhões), ou um preço total de US$ 0.08 MHz-habitante12. 

11 Valor presente neto
12 Los cálculos dePrecio de Licencias y valores MHz-Pop fueron brindados 
por Telconomia. https://telconomia.com/analisis-resultados-de-la-licita-
cion-2-5-ghz-en-mexico

Operador Ancho de Banda Precio de subasta Costo total de licencia Costo total de licencia
 (MHz) (Millones USD) en Millones de USD en Millones de USD
   (calculado a valor actual) (métodode valor corriente)

AT&T 80 $76.9 $746.7 $1,627.9
Telefónica 40 $38.5 $373.4 $813.9
Total 120 $115.4 $1,120.1 $2,441.8
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A IFT decidiu usar um sistema de limite de espectro que avaliou todo espectro 
outorgado para a operadora. De acordo com os cálculos da IFT13, a Telcel possuía 
aproximadamente 177,92 MHz, a AT&T 121,82 MHz e a Telefónica 63,85 MHz. 

A IFT estabeleceu um limite de espectro de 194,46 MHz para a primeira fase do 
leilão, e com isso a Telcel (caso a operadora demonstrasse interesse) seria 
excluída do leilão e a participação da AT&T seria limitada. Se a primeira fase 
terminasse com blocos de espectro livres, a segunda fase aumentaria o teto 
superior do limite de espectro para 209,42 MHz.

A AT&T e a Telefónica foram as única operadoras a participarem do Leilão IFT-7. 
Durante a primeira fase, a AT&T e a Telefónica apenas apresentaram ofertas por 
dois blocos cada e o leilão passou para sua segunda fase, onde a AT&T adquiriu 
dois blocos adicionais. Todo o espectro ofertado foi alocado até o final da 
segunda fase.

As licenças da faixa de 2,5 GHz incluem determinadas obrigações de cobertura 
que devem ser atendidas em até quatro anos:

 • Os vencedores do leilão devem fornecer serviços sem fio em pelo menos  
  200 das 557 regiões com 1.000-5.000 habitantes que carecem de cobertura.  
  Os vencedores podem usar qualquer frequência de banda e infraestrutura  
  própria ou de terceiros para atingir este objetivo.
 • Fornecer serviços sem fio acima da faixa de 2,5 GHz com infraestrutura  
  própria em pelo menos 10 das 13 regiões metropolitanas com pelo menos  
  1 milhão de habitantes.
 • Cobrir segmentos específicos de estradas e rodovias das cinco Zonas  
  Econômicas Especiais estabelecidas pelo Governo Federal.

Com o espectro adicional, as operadoras sem fio podem implementar redes de 
LTE-Advanced e LTE-Advanced Pro, frequentemente comercializadas como 4,5G 
ou 4G+ na América Latina.

A IFT anunciou um novo leilão de espectro em 2019, oferecendo os blocos 
nacionais remanescentes da banda AWS-3 (10 MHz) e diversos blocos regionais 
e municipais da faixa de 2,5 GHz que estavam sujeitas a resgate entre 2016-18.

13 A IFT calculou uma estimativa nacional por operadora baseado nos 
MHz regionais divididos pela parcela da população nacional em cada uma 
das 9 regiões que dividem o México.



14 Instituto Federal de Telecomunicaciones, Comunicado de Prensa 44/2017 
http://www.i�.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-i�/es/ el-i�-autori-
zo-telcel-adquirir-grupo-mvs-60mhz-de-espectro-en-la-banda -de-25-ghz-comuni-
cado-442017
15 Instituto Federal de Telecomunicaciones. IFT. Tomado de http://www.i�.org.mx/co-
municacion-y-medios/comunicados-i�/es /mexico-se-convertira-en-el-pri-
mer-pais-del-mundo-en-liberar-la-banda-de-600-mhz-para-5g-comunicadoy 
http://www.i�.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/ es/avanza-i�-
en-liberacion-de-la-banda-de-600-mhz-comunicado-652018
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Em Novembro de 2016, a Telcel (America Móvil) concordou em adquirir da empresa 
DIGICRD (anteriormente MVS Multivisión) os 60 MHz que a MVS reteve na faixa de 2,5 
GHz como resultado de seus acordos com a Secretaria de Comunicação e Transpor-
te. A transação foi permitida pela existência de um quadro regulatório que autoriza o 
mercado secundário de espectro. Em outras palavras, o recurso de rádio mantido 
mas não utilizado por uma operadora  pode  ser  vendido.  Em todo ou em parte, para 
outra operadora que pretende usá-lo. 

A transação foi aprovada pelo Instituo Federal de Telecomunicações em Abril de 
201714. O espectro adquirido oferece cobertura em 1.759 distritos, representando 
75,41% da população mexicana.

Na análise realizada pelo IFT antes da aprovação do negócio, o instituto não identifi-
cou riscos para o processo de concorrência, livre concorrência ou concentração que 
prejudicariam o interesse público nos mercado relevantes e relacionados.  O regula-
dor considerou que a Telcel estava adquirindo um insumo para fornecer serviços 
móveis e não estava acumulando assinantes.

1.4. MERCADO SECUNDARIO

A banda de 600 MHz tem o potencial de adicionar capacidade no espectro de 
banda baixa (sub 1 GHz) que pode fornecer cobertura superior em áreas abertas 
(áreas rurais, por exemplo) e em espaços internos. Outras frequências baixas, 
como as bandas de 700, 800, 850 e 900 MHz podem ser usadas para propósitos 
similares no contexto da LTE e transição para a 5G, mas na América Latina elas já 
podem ser ocupadas por outros sistemas de comunicação ou pelo menos 
parcialmente usadas. para manter as redes 3G e 2G.

O México será o primeiro país da América Latina a lançar a banda de 600 MHz e 
pretende concluir a transição até o final de 2018. A IFT anunciou em março de 2018 a 
realocação de 48 canais de TV digital que ainda estavam em operação na banda. 
Após o DSO de 2015, 151 estações continuaram operando na faixa de 614-698 MHz e 
103 delas migraram antes de março de 2018. A migração dos 48 canais restantes foi 
aprovada durante março de 2018. Além disso, o IFT confirmou que é Relocando um 
canal na faixa de 692-698 MHz na Cidade do México desde setembro de 201815.

O IFT marca o ano de 2020 como data provisória para um leilão da banda de 600 
MHz, mas nenhuma proposta oficial foi apresentada desde setembro de 2018. 

1.5. 600 MHZ
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2. DESENVOLVIMENTO
DE INFRAESTRUTURA 

Várias normas existem no país em relação á instalação e operação de inibidores 
de sinais de radiocomunicação em presídios.  A principal norma é o Decreto de 
“Diretrizes de Colaboração entre Autoridades Penitenciárias e as Concessio-
nárias de Serviços de Telecomunicação e Bases Técnicas para a Instalação e 
Operação de Sistemas de Inibição”16, de setembro, 2012, ao lado de determina-
das reformas das leis penais do mesmo ano.

O Artigo 3 determina que: “Todos os centros de reabilitação social, estabeleci-
mentos penitenciários ou centros de reclusão para menores a nível federal, 
estadual ou do Distrito Federal, de qualquer denominação, devem contar com 
equipamentos que permite bloquear ou anular os sinais de telefonia celular, 
radiocomunicação ou transmissão de dados ou imagens dentro de seu períme-
tro, de maneira permanente”.

O decreto estabelece que “sujeito a autorização e uso de recursos orçamentários, 
as autoridades penitenciárias federais, estaduais e do Distrito Federal podem 
contratar sistemas ou equipamentos para inibição de sinais de telefonia celular, 
radiocomunicação ou transmissão de dados ou imagens para instalação dentro 
do perímetro dos centros de reabilitação social correspondentes.” (Artigo 4).

A norma prevê a colaboração entre as partes responsáveis pelo bloqueio de 
comunicação e de acordo com o Artigo 5: “As autoridades penitenciárias federais, 
estaduais e do Distrito Federal, atuando em colaboração com as concessionárias 
de telefonia, devem estabelecer os mecanismos necessários para prevenir e, 
quando aplicável, resolver qualquer impacto indevido sobre os usuários de 
serviços de telecomunicações, de acordo com seus âmbitos de atuação.” 

2.1. SITUAÇÃO DE BLOQUEADORES
DE SINAL DE TELEFONIA MÓVEL

16 Lineamientos de Colaboraciónentre Autoridades Penitenciarias y los 
Concesionarios de Servicios de Telecomunicaciones y Bases Técnicas 
para la Instalación y Operación de Sistemas de Inhibición. (4 de junio de 
2012). Tomado el 8 noviembre 2016
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Essa colaboração também estende para a Lei Federal de Telecomunicações e 
Radiodifusão (LFTeR) de julho, 201417 que introduziu um novo capítulo dentro 
do Título Oitavo de “Colaboração com a Justiça”, com um Capítulo Único 
chamado “Das Obrigações em matéria de Segurança e Justiça”. O texto estabe-
lece que as operadoras “devem colaborar com as instanciasde segurança, 
procuração e administração de justiça na localização geográfica dos equipa-
mentos de comunicação móvel, em tempo real, de acordo com os termos esta-
belecidos em lei.” (Artigo 190, item I). 

Além de bloquear as comunicações, o item II do artigoacima estipula que as 
operadoras devem “manter um registro e controle de comunicações realizadas 
a partir de qualquer tipo de linha utilizando sua própria numeração ou nume-
ração arrendada, em qualquer modalidade, que permite identificar com 
precisão: (i) O nome ou razão social e domicílio do assinante; (ii) o tipo de comu-
nicação (transmissão de voz, caixa de voz, conferência, dados), serviços suple-
mentares (incluindo o reenvio o transferência de chamadas) ou serviços de 
mensagens ou multimídia utilizados (inclusive serviços de SMS, serviços multi-
mídia e avançados); (iii) os dados necessários para rastrear e identificar a 
origem e destino das telecomunicações de telefonia móvel; o número de desti-
no, a modalidade de linhas e contrato ou plano tarifário, incluindo a modalida-
de de linhas pré-pagas; (iv) as informações necessárias para determinar a data, 
hora e duração da comunicação, assim como o serviços de mensagens ou multi-
mídia...” entre outros aspectos. As operadoras podem escolher em que formato 
as informações serão armazenadas.

Por sua parte, o Instituto Federal de Telecomunicações (IFT) emitiu Norma Técnica 
IFT-010-201618 esse ano, para esclarecer a questão da potência máxima dos 
bloqueadores.  Novamente, as normas se referem á colaboração entre as autorida-
des e as operadoras para bloquear o sinal de suas redes na parte interna dos presí-
dios e a uma distancia de 20 metros do lado de fora. 

O dispositivo estabelece que a radiação proveniente dos equipamentos 
bloqueadores instalados em presídios não pode estender mais que 20 metros 
do perímetro da prisão, de acordo com o Acordo de Colaboração de 2012 e a 
LFTeR de 2014. 

As autoridades carcerárias adquiriram, instalaram e estão operando bloquea-
dores de sinais de radiocomunicações.
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Ao mesmo tempo, muitas instalações não observaram as orientações técnicas 
da IFT e adotaram equipamentos que não oferecem a qualidade necessária para 
operar de maneira adequada e alteram a potência dos equipamentos de manei-
ra arbitrária, prejudicando a qualidade dos serviços de telecomunicações 
móveis prestados em áreas próximas dos presídios. As orientações técnicas 
estabelecem um prazo muito amplo de 2 anos (que vence em outubro de 2018) 
dentro do qual todos os bloqueadores do país devem operar de acordo com as 
orientações técnicas.

Do outro lado, em junho de 2016, a Lei Geral do Sistema Nacional de Segurança 
Pública, que regulamenta os presídios e outras dependências de reclusão, foi altera-
da e seu artigo 149 estabelece que: “para fins de segurança pública, o Conselho 
Nacional estabelecerá os casos, condições e requisitos necessários para o bloqueio 
de sinais de telefonia celular nas instalações de caráter estratégico e nos centros 
penitenciários federais e das entidades federativas, qualquer que seja sua denomi-
nação”19. Existe umanorma rígida para ampara a qualidade de serviços prestados 
pelas operadoras (e uma norma ainda mais rígida já foi proposta), mas a qualidade 
do serviço é prejudicada pela ação dos bloqueadores, e como resultado as operado-
ras são impedidas de cumprirem com suas obrigações diante do regulador, que 
também prejudica sua imagem entre os usuários. 

19 En “Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”. En 
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normate-
ca/Leyes/LGSNSP.pdf 
20 E.g.   bastidores,   cableado   subterráneo   y   aéreo,   canalizaciones,   
construcciones,   ductos,   obras,   postes, sistemas de suministro y 
respaldo de energía eléctrica,sistemas de climatización, sitios, torres y 
demás aditamentos.

No México, a implantação de infraestrutura de telecomunicações passiva, ou 
seja, elementos acessórios que fornecem suporte à infraestrutura ativa20, 
incluindo os direitos de passagem necessários para a instalação e operação das 
rede e para a prestação de serviços de telecomunicações e radiodifusão, é de 
competência dos municípios, conforme previsto no artigo 115 da Constituição 
Política dos Estados Unidos Mexicanos. O artigo acima estabelece que os Muni-
cípios, nos termos das leis federais e estaduais, estão autorizados a: 

2.2. ADOÇÃO DIGITAL
E INFRAESTRUTURA



21 ComisiónPermanente  del  Honorable  Congreso  de  la  Unión, Decreto  
Por  El  Que  Se  Reforman  Y  Adicionan Diversas Disposiciones de Los 
Artículos 6°, 7°, 27°, 28°, 73°, 78°, 94° Y 105° de La Constitución Política de Los 
Estados Unidos Mexicanos, En Materia de Telecomunicaciones., 2013.
22 Congreso  General  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos, Decreto  Por  El  
Que  Se  Expiden  La  Ley  Federal  de Telecomunicaciones  Y  Radiodifu-
sión,  Y  La  Ley  Del  Sistema  Público  de  Radiodifusión  Del  Estado  
Mexicano;  Y  Se Reforman, Adicionan Y Derogan Diversas Disposiciones 
En Materia de Telecomunicaciones Y Radiodifusión., 2014. TEMAS EM REGULAÇÃO DAS
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 • Estabelecer, aprovar e administrar os planos de zoneamento
  e desenvolvimento urbanos municipais,
 • participar na formulação de planos de desenvolvimento regional,
 • autorizar, controlar e monitorar o uso do solo de sua competência e dentro  
  de sua jurisdição territorial, e
 • emitir licenças e autorizações para obras.

Todos os elementos que são relacionados a infraestrutura ativa são de compe-
tência federal. Isto inclui equipamentos de telecomunicações ou redes de trans-
missão que armazenam, transmitem, processam ou recebem textos, imagens, 
sons, sinais ou informações de qualquer natureza.

Como em outros países, os municípios podem livremente determinar o procedi-
mento específico, requisitos e pagamento de taxas para a implantação de 
infraestrutura passiva, sem a ingerência de qualquer outra autoridade. Como 
resultado, o México exige vários procedimentos e mantém diversos requisitos 
para obter licenças de implantação de infraestrutura correspondente ao 
número de municípios que compõem o território mexicano (2.457 municípios e 
mais 16 delegações que compõem o Distrito Federal).

A Reforma Constitucional21, ao criar o órgão constitucional autônomo (indepen-
dente do Poder Executivo Federal), autorizou o Instituto Federal de Telecomuni-
cações (IFT) a regular acesso a infraestruturas ativas e passivas, não obstante as 
competências exclusivos dos municípios em assuntos ligadaos a implemen-
tação de infraestrutura passiva (construção civil).

Na reforma constitucional, o Poder Executivo Federal assumiu a responsabilida-
de de conduzir a política universal de inclusão digital, que inclui, entre outros, 
os objetivos e metas de infraestrutura.

Posteriormente, foi promulgada a Lei Federal de Telecomunicações e Radiodi-
fusão (LFTR)22, cujo Artigo 5, Título Primeiro se refere à competência das autori-
dades, onde foi mencionado que asquestões de infraestrutura são de "interesse 
e utilidade pública."

Nos referidos preceitos proibiu-se a imposição de pagamentos econômicos 
adicionais àqueles com os quais a concessionária havia contratado com o 
proprietário de uma propriedade para instalar a infraestrutura.
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Além disso, a seção pertinente autoriza tribunais especializados em questões 
de telecomunicações a tratar conflitos entre concessionárias e a federação, 
agências federais e municipais, um sistema que não existia anteriormente.

Isso significa uma solução para a regulamentação municipal, que evita atrasos 
indevidos na emissão de licenças, pagamento de direitos e reduz a burocracia 
municipal. O artigo 5.º do LFTR é transcrito abaixo para mais informações:

 • "Os meios gerais de comunicação, obras civis, os direitos de passagem associados  
  às redes públicas de telecomunicações, as estações de radiodifusão e os
  equipamentos complementares, incluindo os sistemas de comunicações via satélite  
  abrangidos pela lei e os serviços que lhes são prestados, todos pertencem
  à jurisdição federal.

 • A instalação, operação e manutenção de infraestrutura destinada ao serviço da rede  
  pública de telecomunicações, estações de radiodifusão e equipamentos
  complementares são consideradas de interesse e uso público.

 • Eles estarão sujeitos exclusivamente aos poderes federais, em suas respectivas áreas
  de competência.

 • As disposições nos níveis estadual, municipal e do Distrito Federal aplicáveis ao  
  desenvolvimento urbano devem ser respeitadas.

 • Nenhuma consideração adicional ou outros pagamentos econômicos serão  
  aplicáveis em excesso aos que a concessionária já concordou em fazer com o  
  proprietário da propriedade para instalar a infraestrutura.

 • O Poder Executivo do País, os Estados, os Municípios e o Governo do Distrito Federal,  
  no âmbito de suas respectivas competências, cooperarão e prestarão apoio para a  
  instalação e implementação da infraestrutura e a prestação de serviços públicos de  
  interesse geral em termos de telecomunicações e radiodifusão. Em nenhuma caso  
  haverá restrições na instalação de infraestrutura de telecomunicações e radiodifusão  
  para o fornecimento de serviços públicos regulamentados por esta Lei.

As controvérsias entre as concessionárias e a Federação, as Agências Federativas e os 
Municípios relacionadas com as disposições deste artigo, serão resolvidas por tribu-
nais especializados com jurisdição em assuntos econômicos, de radiodifusão e de 
telecomunicações.23 

23 Recuperado de https://www.gob.mx/sct/prensa/hidal-
go-primer-estado-en-adoptar-el-modelo-de- tramites-pa-
ra-agilizar-el-despliegue-de-infraestructura-de-te-
lecomunicaciones?idiom=es
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No México, não há uma definição de serviço universal ou acesso universal, no 
entanto, a Constituição mexicana define a cobertura universal como o acesso 
da população em geral aos serviços de telecomunicações determinado pelo 
Ministério das Comunicações e Transportes (SCT), em condições equitativas de 
disponibilidade e acessibilidade24.

Por outro lado, foi criado o Fundo Fiduciário da Cobertura Social das Telecomu-
nicações (FONCOS) em 200225 para aumentar a cobertura, penetração e diversi-
dade dos serviços de telecomunicações entre a população de baixa renda das 
áreas rurais e urbanas, através do fornecimento de telefonia residencial local 
básica (voz e dados) e telefonia pública com acesso de longa distância, cabines 
telefônicas públicas, centros comunitários digitais, entre outros. O Fundo 
também beneficia as áreas rurais, suburbanas e urbanas de recursos escassos. 
O fundo foi criado com o Orçamento de Despesas da Federação e subsidia a 
oferta de serviços de telecomunicações.

Foi decidido fornecer o Serviço de Telefonia Básico de Tipo 1 (STB1) que incluía o 
Serviço Público de Telefonia Básica Local e de Longa Distância Residencial através 
de Habitações e Vias Públicas, incluindo a Internet, e Serviço de Telefonia Básico 
de Tipo 2 (STB2) através da concessão de bandas de espectro de rádio.

A partir de 1º de junho de 2012, os resultados aparecem na Tabela 4.

3. SERVICIO
UNIVERSAL Y 4G 

Tabela: Resultados do Programa de Cobertura
Social de Telecomunicações



Tabela 5: Locais abrangidos e população beneficiária
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Por outro lado, a evolução dos beneficiários é visto na Tabla 5

Estima-se que, de 1 de dezembro de 2006 a 5 de setembro de 2012, US$ 24 
milhões tenham sido investidos26.

Após várias modificações27, o fundo possui um Gerente de Projeto para plane-
jar, executar e acompanhar os projetos apoiados pelos recursos do Fiduciário. 
Além disso, o programa principal considera a transição para a televisão digital 
terrestre.

26 MXN $ 457,2 millones
27 En mayo de 2014 se realizaron las últimas Modificaciones a las Reglas de 
Operación del Fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunica-
ciones http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344331&fe-
cha=13/05/2014

Período 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Locais beneficiados 3.940 7.044 8.714 8.985 9.027 9.029 9.029

População beneficiada  2,00 3,90 6,40 7,70 7,90 7,90 7,90
(milhões)
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4. SISTEMAS DE
ALERTA DO TEMPO

No México, a instituição responsável por impedir a população de qualquer tipo 
de catástrofe é o Centro Nacional de Prevenção de Desastres (CENAPRED). Seu 
trabalho visa apoiar o Sistema Nacional de Proteção Civil (SINAPROC) no que diz 
respeito aos requisitos técnicos. Para isso, realiza atividades de pesquisa, 
treinamento, instrumentação e divulgação de fenômenos naturais e antropogê-
nicos que podem levar a situações de desastre. Também é responsável por 
tomar ações para reduzir e mitigar os efeitos negativos de tais fenômenos.

28 En https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/fi-
le/111703/298-INFOGRAFASISTEMASDEALERTATEMPRANA.PDF

DO CENAPRED dependem os seguintes sistemas
de alerta do tempo:

SISTEMA

Serviço Sismológico 
Nacional

Sistema de Alerta 
Sísmica Mexicano 
(SASMEX)

Sistema de Monito-
ramento do Vulcão 
Popocatépetl

Sistema de Alerta do 
Tempo para ciclones 
tropicais (SIAT-CT)

Sistema Nacional de 
Alerta de Tsunamis

Sistema de Alerta do 
Tempo para incêndios 
no México

Serviço Meteorológico 
Nacional

FENÔMENO

Sísmico

Sísmico

Vulcânico

Ciclone Tropical

Tsunami

Incêndios Florestais

Meteorológicos

INFORMAÇÃO

www.ssn.unam.mx

www.cires.org.mx

www.cenapred.gob.mx

http://smn.cna.gob.mx
www.proteccioncivil.gob.mx
www.cenapred.gob.mx

www.bit.ly/1w3MNJa

www.conabio.gob.mx

http://smn.cna.gob.mx

COBERTURA

Nacional

Cidades do México, 
Oaxaca, Chilpancingo, 
Acapulco E Morelia

Áreas ao redor do 
Vulcão

Nacional

Costa dO Pacífico 
Mexicano

Nacional

Nacional

DATA
DE INICIO

1910

1991

1994

2000

2013

1999

1877

MOMENTO DE AVISO

Aviso antes da ocorrência

Segundos prévios à chegada 
de um abalo sísmico. Depende 
da distância do epicentro e da 
energia do abalo.

Aviso antes da ocorrência

Com 72 h de
antecedência.

Para Tsunamis locais, minutos 
de antecipação, para os 
regionais e distantes ou  
transoceânico, horas.

Aviso antes da ocorrência

Aviso antes da ocorrência 
e prognóstico

FOnte: CENAPRED28 
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Cada um dos sistemas de aviso descritos acima tem seus próprios formatos de 
comunicação para a população. Estes são principalmente focados na mídia de 
massa e informações através de palestrantes em edifícios públicos e escolas. 
Existem diferentes aplicativos móveis no mercado que tendem a alertar sobre 
desastres naturais, mas eles não são oficiais, mas fazem parte de iniciativas 
privadas que replicam informações de órgãos estaduais.

Para o caso de movimentos sísmicos, o SASMEX é um recurso útil que torna o 
projeto e a prática de simulações mais eficientes para reduzir a vulnerabilida-
de sísmica. Os avisos SASMEX são transmitidos na maioria das estações de 
rádio comerciais, televisão, receptores SASPER e SARMEX. Desde 2008, há a 
instalação de transmissores VHF para transmitir o sinal SAS usando os proto-
colos NWR (National Weather Radio) e SAME (Simple Area Message Encoding). 
Para 2010, foi desenvolvido o protocolo SARMEX Mexican Risk Alert System 
que, sem prejuízo das funções NWR-SAME, reduz os tempos de ativação do 
receptor e um som de aviso prévio pré-gravado que pode ser ouvido e identifi-
cado claramente do resto do sistema. as mensagens de emergência que o 
receptor NWR-SAME possui. O SAMEX também usa o twitter para comunicar 
seus alertas em tempo real.

Por outro lado, o Sistema de Descarga Antecipada (SIAT) também funciona no 
México, é uma ferramenta de coordenação que alerta a população sobre 
ameaças ciclônicas. Seu funcionamento é baseado nos principais atores do 
Sistema Nacional de Proteção Civil: cidadania, sociedade civil e suas organi-
zações; as instituições de pesquisa do fenômeno hidro meteorológico; a mídia 
de massa e a estrutura governamental do Sistema Nacional de Proteção Civil. 
Está estruturado de tal forma que o alerta do tempo desencadeie atividades 
específicas e sistematizadas para cada um dos diferentes membros do Siste-
ma, dependendo da intensidade, trajetória e distância a que o ciclone tropical 
está localizado.

De todas as formas, durante 2015, a Lei Federal de Telecomunicações29 foi 
reformada para incluir em seu artigo 190 a obrigação de as operadoras de tele-
fonia móvel informar a população sobre as provisões do SAT. Desta forma, o 
regulamento estabelece que "nos termos definidos pelo Instituto em coorde-
nação com as instituições e autoridades competentes, priorizar as comuni-
cações em situações de emergência ...".

29 En Ley Federal de Telecomunicaciones. http://www.dof.gob.mx/no-
ta_detalle.php?codigo=5352323&fecha=14/07/2014
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Em sua função, a Comissão Nacional de Águas (Conagua) do México implantou 
um projeto para a prevenção e proteção da população contra fenômenos hidro 
meteorológicos. A agência informará os usuários através do envio de mensa-
gens de texto sobre o desenvolvimento e localização de ciclones em diferentes 
áreas do território nacional. Desta forma, ele enviará informações localizadas 
para as áreas que têm maior risco de serem afetadas por tais fenômenos.

A implantação busca contribuir para a redução dos riscos gerados pelos ciclo-
nes que a população pode enfrentar. Para isso, trabalha intensamente para 
fortalecer os recursos técnicos e de previsão para emitir avisos mais precisos. 
Dessa forma, de acordo com a agência, melhores resultados são alcançados se 
oportunamente e diretamente informa a população localizada em áreas estra-
tégicas, como acontecerá quando receber mensagens de texto específicas em 
seus telefones celulares.

A LS Conagua planeja enviar, mediante solicitação de cada pessoa, infor-
mações que permitam conhecer o desenvolvimento e localização de fenô-
menos hidro meteorológicos que possam gerar efeitos em determinada 
área do território nacional. O procedimento do serviço é simples: uma vez 
que o aviso é emitido pelo Serviço Meteorológico Nacional, uma área 
dependente do Conagua, os operadores enviam mensagens de texto (SMS) 
preparadas pela autoridade que ajudam a reduzir os riscos para seus 
usuários. O sistema tem a possibilidade de o operador conhecer a trajetória 
do fenômeno e determinar quem é mais recorrente nessas áreas de risco. 
Assim, é possível informar os usuários em tempo hábil através de mensa-
gens preventivas e informativas emitidas pela autoridade.
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O mercado no México tem condições de aproveitar a nova revolução digital. Com 
relação ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), realizado pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o mercado tem um nível médio em 
relação ao restante da América Latina. No entanto, em termos de serviços móveis, o 
mercado está entre os de menor penetração na região.

Em qualquer caso, o mercado tem condições para que as autoridades do Estado 
possam aumentar as chances de sucesso diante da nova economia digital. Entre 
essas condições, é importante ter uma forte adoção de serviços de banda larga 
móvel, com aproximadamente 73% do mercado tendo acesso à banda larga de 
acordo com o IFT para 2018, essa realidade gera oportunidades de crescimento 
do ponto de vista econômico e social.

Para alcançar esse desenvolvimento tecnológico, é necessário que as autorida-
des mexicanas disponibilizem uma quantidade maior de espectro de radiofre-
quências para o mercado de telecomunicações móveis. Atualmente, o mercado 
de 584,3 MHz atualmente em uso representa 44,9% do valor recomendado pela 
ITU-RM 2078 para 2015, e 29,8% da recomendação da ITU para 202.

Assim, uma quantidade maior de espectro de rádio é necessária para serviços 
de banda larga móvel. O 5G exigirá bandas altas, médias e baixas para o seu 
melhor desempenho, bem como linhas de fibra ótica para serviços de backhaul. 
Ambos os elementos são necessários para o desenvolvimento da 5G, que não só 
conectará os usuários, mas também exigirá um grande número de dispositivos 
que se interconectam sem a necessidade de intervenção humana através da 
Internet das Coisas (IoT).

Do ponto de vista do espectro desde 2017, o IFT abriu um processo de comentá-
rios sobre o uso de bandas altas para serviços de telecomunicações. Em abril de 
2019, a Unidade de Espectro Radioelétrico publicou o documento "Panorama do 
espectro radioelétrico no México para serviços móveis de quinta geração". O docu-
mento não implica uma atribuição ou atribuição de faixas de frequências e é 
fornecido como material informativo para o trabalho da WRC-19.

Um dos pontos importantes do ponto de vista das futuras licitações é a geração 
de agendas a esse respeito, neste sentido o IFT planeja oferecer em 2019 o 
restante da banda AWS-3 e blocos da banda de 2,5 GHz disponíveis por localida-
de (porções resgatadas ou não utilizadas nos municípios). Para 2020, o IFT 
planeja oferecer as faixas de 600 MHz e 3,5 GHz. A banda de 600 MHz foi liberada 
das transmissões de televisão digital terrestre em outubro de 2018 e o IFT irá 
reorganizar a banda de 3,5 GHz para oferecer 150 MHz. Além disso, considera a 
banda de 2,3 GHz, 1,4 GHz e a banda de 1,9 GHz (1910-1915 / 1990-1995 MHz), 
bem como a banda de 26 GHz como capacidade futura. mas não o de 28 GHz.

CONCLUSÕES 
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Esse tipo de estratégia é importante diante da chegada da 5G, já que a tecnologia 
exigirá um espectro de radiofrequência maior. A implantação dessa tecnologia 
também precisará de regulamentação relacionada à implantação de infraestru-
tura, embora os municípios tenham poderes em relação à aprovação, autoriza-
ção e controle da implantação da infraestrutura passiva (obras civis), a Reforma 
Constitucional ao criar o IFT. Ele atribuiu alguns poderes para regular o acesso à 
infraestrutura ativa e passiva. Além disso, concedeu ao Executivo Federal a 
responsabilidade de conduzir a política universal de inclusão digital, que inclui, 
entre outros pontos, os objetivos e metas em matéria de infraestrutura.

Em relação aos bloqueadores de sinais de serviços móveis nas prisões, a norma 
principal é o Decreto de "Diretrizes para Colaboração entre Autoridades Prisio-
nais e Concessionárias de Serviço de Telecomunicações e Bases Técnicas para a 
Instalação e Operação de Sistemas de Inibição". Onde o uso do mesmo é estipu-
lado. Embora as autoridades carcerárias devam prevenir ou resolver os proble-
mas que possam causar. Esse ambiente colaborativo também é explicitado na 
Lei Federal de Telecomunicações e Radiodifusão (LFTyR) e na provisão técnica 
IFT-010-2016 do IFT.

Em referência ao Serviço Universal, não há definição no México, embora a Cons-
tituição mexicana considere a cobertura universal como o acesso da população 
em geral aos serviços de telecomunicações determinados pelo Ministério das 
Comunicações e Transportes (SCT), sob condições de disponibilidade. , acessi-
bilidade e acessibilidade. Da mesma forma, para o ano de 2002 foi criado o 
Fundo Fiduciário de Cobertura Social das Telecomunicações (FONCOS), que 
visa aumentar a cobertura, a penetração e a diversidade dos serviços de teleco-
municações entre a população de baixa renda das áreas rurais e urbanas.

Em relação aos sistemas de Alerta do Tempo, o México tem a instituição responsá-
vel por impedir que a população de qualquer tipo de catástrofe seja o Centro 
Nacional de Prevenção de Desastres (CENAPRED), que reúne diferentes sistemas 
de alerta para diferentes catástrofes. Cada um desses sistemas tem diferentes 
formatos de alerta, desde o envio de mensagens pela mídia de massa até o uso de 
alarmes e sistemas públicos relacionados a redes de telecomunicações. 
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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 conti-
da 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, conse-
quente ou exemplar que pode ocorrer em função do uso deste documento ou a 
informação nele contido.
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