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INTRODUÇÃO:
A IMPORTÂNCIA DAS
FAIXAS DE 600 MHZ
Os serviços móveis da América Latina evoluíram muito nos últimos dez anos. Smartphones e 
redes que exploram todo seu potencial tornaram-se ferramentas fundamentais, permitindo 
comunicações humanas inovadoras, facilitando a produtividade e oferecendo novas formas de 
entretenimento.

Durante a última década, o setor privado investiu muito na implantação de redes e novas 
tecnologias. 

Porém, a viabilidade do ecossistema digital e as novas indústrias que acaba criando depende 
de uma característica tão invisível quanto é essencial: o espectro de rádio. Acesso a uma quan-
tidade suficiente de espectro, no momento adequado e com condições e preços razoáveis, é 
fundamental para o desenvolvimento econômico de cada país e para atender às necessidades 
de uma sociedade no processo de digitalização.

O espectro radioelétrico é de suma importância para o setor de telecomunicações e especial-
mente o setor móvel. As comunicações móveis permitem a comunicação com pessoas fora de 
seus lugares estáticos de referência e enquanto estão em movimento, tornando-se progressi-
vamente responsáveis pela conexão de populações remotas e beneficiando familiares que 
vivem distantes uns dos outros. Nos últimos anos, milhões de pessoas usaram essa tecnologia 
para acessar a Internet pela primeira vez.

Para a indústria móvel, a distribuição do espectro é um requisito essencial na Sociedade do 
Conhecimento e para o desenvolvimento econômico dos países. 

De acordo com um relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a cada 10 
assinantes de banda larga por 100 habitantes nos países da América Latina e do Caribe o PIB 
aumenta em 3,19% e a produtividade aumenta em 2,61%, criando 67.016 empregos.1

A disponibilidade de espectro e investimentos do setor privado foram fatores-chave para o 
forte desenvolvimento de tecnologias de banda larga, como a LTE, que é comercializada na 
região sob a marca "4G". Essa tecnologia promoveu o crescimento exponencial do ecossistema 
digital na América Latina e no Caribe, viabilizando novos serviços, novas formas de entreteni-
mento e ampliação da produtividade.

Hoje, a LTE está entre as tecnologias de maior crescimento da região. Em dezembro de 2018, a 
4G LTE representava quase 40% dos acessos móveis na região2, segundo dados da Ovum. 
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1 “Socioeconomic Impact of Broadband in Latin American and Caribbean Countries” (noviembre 2012). 
Consultado en https://publications.iadb.org/en/socioeconomic-impact-broadband-latin-american-and-caribbean-countries
2 Dados Ovum. Consultados em 21 de março de 2019. “LTE alcança 4 bilhões de conexões globais no final de 2018" (comunicado de imprensa). 5G 
Americas. Disponível em http://www.5gamericas.org/en/newsroom/press-releases/lte-achieves-4-billion-connections-worldwide-end- 2018-47-all-cellu-
lar-connections/



De acordo com as estimativas da OVUM, até o final de 2018, a América Latina e o Caribe 
contavam com 277 milhões de assinaturas LTE3, e a LTE deve ter mais que 500 milhões de 
assinaturas até 2022.4 
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ILUSTRAÇÃO 1. PARTICIPAÇÃO DA LTE EM TECNOLOGIAS
MÓVEIS POR REGIÃO NO MUNDO. FONTE: OVUM.

ILUSTRAÇÃO 2. LINHAS LTE (EM MILHÕES) 
NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE. FONTE: OVUM.

3 Ibid
4 5G Americas, Mobile Technology Statistics, Latin America & Caribbean, recuperado el 8 de marzo de 2019 http://www.5gamericas.org/en/resources/statis-
tics/statistics-latin-america/

América do Norte

Europa Oriental

Oriente Médio

Ásia Central e do Sul

África 

América Latina e Caribe

Europa Ocidental

Oceania, leste e sudeste

82,39%

66,92%

52,28%

39,53%

35,55%

34,73%

31,00%

6,45%

203
222

240
257

277

Dezembro 2017 Março 2018 Junho 2018 Setembro 2018 Dezembro 2018



A FAIXA DE 600 MHZ NA AMÉRICA LATINA 05

ILUSTRAÇÃO 3. PREVISÃO DE LINHAS MÓVEIS 2018-2023. 
AMÉRICA LATINA E CARIBE: ACESSO PELA TECNOLOGIA MÓVEL. FONTE: OVUM.

A indústria móvel não para de avançar. Com a LTE-Advanced, a América Latina já possui redes 
mais evoluídas, poderosas e robustas, e algumas operadoras já realizaram testes e 
demonstrações da futura tecnologia IMT-2020, mais conhecido como 5G. 

Para manter esse crescimento, os governos precisam liberar mais espectro de 
radiofrequências para as operadoras. 

Comparado com os valores sugeridos pela União Internacional de Telecomunicações (UIT), a 
América Latina está atrasada na liberação de espectro para serviços móveis.  

Ao longo dos últimos anos, muitos mercados latino-americanos têm leiloado o espectro, 
embora a quantidade de espectro alocado ainda esteja longe do nível recomendado pela 
União Internacional de Telecomunicações (UIT). O Relatório sobre Radiocomunicações para 
Serviços Móveis, Amadores e de Satélites 2078 (ITU-R M. 2078)5, e o Relatório 2290 (ITU-R M. 
2290)6 que trata do mesmo tema, sugerem a alocação de 1300 MHz para comunicações móveis 
até 2015 e 1280 MHz para configurações de mercado mais baixas e 1960 MHz para configurações 
mais altas até 2020. 

Além das recomendações da UIT a respeito do volume de espectro necessário, o espectro 
outorgado também deve ser limpo, ou seja, sem interferência de outros serviços, senão não 
poderá ser usado pelas operadoras móveis. Estas duas últimas etapas são a responsabilidade 
dos governos de cada país e são as fases que mais demoram para implementar7. 

5 Em Estimativa dos requisitos do espectro de banda larga para o desenvolvimento futuro de IMT-2000 e IMT-Avançado. Preparado pelo ITU Em 
http://www.itu.int/pub/R-REP-M.2078/es
6 Em ITU-R M.2290-0 Report- Futurespectrumrequirementsestimateforterrestrial IMT. Preparado pelo ITU http://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/re-
p/R-REP-M.2290-2014-PDF-E.pdf
7 Para uma análise mais profunda da limpeza do espectro de rádio, veja o artigo da 5G Américas "Outorga de espectro de 600 MHz, 700 MHz e 2,5 GHz na América 
Latina", de dezembro de 2018, acessado em 8 de março de 20199 http://www.5gamericas.org/files/5015/4516/3929/600_MHz_700_MHz _y_2J5_GHz_Di-
c_2018_-ES_corrected20181218.pdf 
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Geralmente, o espectro não pode ser liberado imediatamente, por que está ocupado e, em 
vários casos, não existem informações precisas sobre quem está ocupando o espectro. Na 
América Latina, ocorreu a oferta de um espectro "sujo", com o qual o custo dos serviços de 
limpeza e movimentação pode recair sobre as operadoras móveis. 

Os aspectos a serem considerados para a limpeza do espectro incluem o tipo de serviço 
oferecido, a localização geográfica da operadora, a frequência de espectro que a operadora 
utiliza, entre outros fatores. Embora não existe uma única solução para a introdução de 
serviços móveis em frequências já ocupadas e com potencial de usar para oferecer banda larga 
móvel, os órgãos re regulamentação devem considerar vários fatores no momento de 
determinar a "limpeza" da faixa ou a localização de vários serviços em uma mesma faixa do 
espectro, com a prudência necessária para evitar interferências.

Em várias ocasiões, as operadoras móveis são responsáveis pelo custo de limpar o espectro na 
América Latina. A 5G Americas sustenta que quanto mais demorada a alocação da quantidade 
de espectro necessária para prestar serviços móveis, mais lenta será a chegada de novas 
tecnologias.

Atualmente, fala-se de um segundo dividendo digital para a faixa de 600 MHz, bseado em um 
conceito semelhante de migração de sinal.

Na América do Norte, os Estados Unidos realizaram a alocação desta faixa durante o ano de 
2016. O Canadá planeja um leilão em 2019, e o México anunciou que a banda larga está 
habilitada com um leilão posterior ao último trimestre de 2020. Na América do Sul, a Colômbia 
planeja leiloar a faixa de 600 MHz, logo após a conclusão do apagão analógico de 2019.

Outros países da América Latina e do Caribe declararam um interesse em alocar a faixa de 600 
MHz para os serviços móveis, embora os planos de licença focam em outras faixas de maneira 
geral, incluindo de 700, 900 MHz, 2,5 GHz e o AWS. O uso da faixa de 600 MHz em serviços 
móveis requer uma reorganização das licenças de televisão terrestre em atividade. Nas 
Américas, é necessária a repartição das licenças abaixo do canal 37 (608-614 MHz) para 
habilitar o uso de cerca de 70 MHz de espectro novo da faixa entre 614 e 698 MHz.

Ressaltando que alguns países da América Latina ainda estão no processo de transição para 
TDT e apagão analógico. No entanto, algumas autoridades ainda estão tentando prever os 
requisitos futuros de espectro e essas novas estações de TVD (televisão digital) estão sendo 
alocadas abaixo do canal 37.

Estas medidas são compatíveis com a atribuição da faixa entre 614 e 698 MHz para os serviços 
móveis nas tabelas nacionais de atribuição de frequências. 

Este documento analisa as diferentes situações de países específicos da América Latina e do 
Caribe para identificar novas frequências que podem satisfazer a demanda por mais espectro. 
Em seguida, abordamos a situação das frequências de 600 MHz.
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Uma característica fundamental das faixas de frequência baixa de 1 GHz é sua grande capaci-
dade de propagação de sinal, o que torna as faixas de 600 MHz e 700 MHz recursos atraentes 
para ampliar a cobertura de serviços de banda larga sem fio, especialmente em áreas com 
baixa densidade populacional com a implantação de uma rede mais econômica e mais rápida.

A possibilidade de investir menos na implementação inicial da redes é um atrativo para promo-
ver o uso de serviços de banda larga móvel em locais e comunidades que atualmente não 
possuem acesso. Ou seja, a introdução do serviço não geraria grandes volumes de tráfego e a 
demanda seria plenamente satisfeita com um investimento de menor porte. 

Outra características marcantes da faixa é a penetração "indoor", ou seja, dentro de edifícios e 
construções, diferente das faixas de maior densidade. Estudos da SmallCellForum indicam que 
50% do tráfego de voz e cerca de 80% do tráfego de dados móveis acontece em ambientes 
fechados (indoor). As faixas baixas, inferiores a 1.000 MHz, possuem maior penetração nesses 
espaços. 

A faixa de 600 MHz tem características de propagação semelhantes às de 700 MHz, oferecendo 
mais capacidade para serviços móveis em áreas rurais e alta penetração em espaços internos 
(residências, prédios).

O Item 1.1 da Agenda da Conferência Mundial de Radiocomunicações de 2015 (WRC-15) incluiu 
uma discussão de novas bandas de espectro para a IMT. Devido ao crescente uso dos serviços 
móveis, número total de conexões (humanas e mecânicas) e casos de uso de vídeo móvel, as 
operadoras precisam de capacidade de espectro adicional para suas redes de acesso via rádio. 
Isso não só inclui mais largura de banda, mas também uma maior variedade de banda para 
fornecer cobertura e capacidade. 

Um grupo de países, incluindo representantes da Região 2 (EUA, Argentina, Canadá, Colômbia, 
México, Maldivas, Belize, Barbados e Bahamas)8, apoiaram a proposta da IMT de identificar a 
faixa de 470-694/698 MHz9 durante o WRC-15. A proposta procurou identificar e harmonizar o 
espectro de banda baixa que é atualmente usado pelos sistemas de radiodifusão.

O uso da faixa de 614-698 MHz para a IMT não recebeu apoio de todas as delegações da Região 
2, devido a seu uso atual nos sistemas de radiodifusão e o foco das autoridades em outras 
faixas de frequência.
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A BANDA DE 600 MHZ:
O SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL

8 A Nova Zelândia, Índia, Paquistão e o Bangladesh também apoiaram a iniciativa.
9 De https://www.itu.int/md/R15-WRC15-C-0154/en



Como resultado, a faixa de 614-698 MHz da Região 2 manteve sua alocação principal para os 
serviços de radiodifusão, com uma alocação secundária para os serviços fixos e móveis10. 
Bahamas, Barbados, Belize, Canadá, Colômbia, Estados Unidos e México mantiveram ou 
alocaram a faixa de 614-806 MHz principalmente para os serviços móveis. Outros países, 
como Chile, Cuba, Guiana, Jamaica e o Panamá alocaram a faixa de 614-806 MHz para uso 
primário dos serviços móveis, sujeito a outras medidas estabelecidas no WRC-15.

Na Região 2 (Américas), a faixa de 600 MHz (614 MHz-698 MHz) é alocada principalmente para 
Transmissão de TV e subsidiariamente para serviços Móveis e Fixos. 

Após o WRC-15, os reguladores da América Latina e do Caribe demonstraram interesse na 
faixa de 600 MHz como fonte de capacidade adicional para os serviços móveis. Alguns países, 
como a Argentina, anunciaram medidas para pelo menos estudar a opção do segundo divi-
dendo digital, embora as abordagens variam de país para país.Os países da América Latina 
no Caribe atualizaram seus mapas de alocação de espectro nacional para refletir as alte-
rações no Regulamento de Rádio após o WRC-15, não foram todos que decidiram alocar a 
faixa de 614-806 MHz para os serviços móveis ou estabeleceram planos definitivos para libe-
rar a faixa de 600 MHz.

A faixa de 600 MHz tem características de propagação semelhantes às de 700 MHz, o que permi-
te oferecer mais capacidade para serviços móveis em áreas rurais e alta penetração em 
ambientes internos, como residências e edifícios.

Nas Américas, a faixa de 600 MHz está entre 614-698 MHz. A TDT deve migrar para canais abaixo 
do canal 37 (608-614 MHz), disponibilizando os 70 MHz para serem divididos em blocos que 
podem ser atribuídos à operadoras móveis.

Outras bandas baixas, como 700, 800, 850 e 900 MHz, podem ser usadas para objetivos semel-
hantes dentro do contexto LTE e da transição para a 5G, embora podem estar ocupadas por 
outros sistemas de comunicação na América Latina ou parcialmente usados para manter as 
redes 3G e 2G.

Por exemplo, a faixa de 800 MHz (LTE Banda 20) pode, no futuro, ser usada para serviços 
de banda larga móvel, mas a banda foi utilizada pela América Latina nas décadas de 90 e 
2000 para sistemas de comunicação comutados (uso comercial, privado e oficial, depen-
dendo do país) que ainda podem estar em operação. Assim, adicionar a faixa de 800 MHz 
como um recurso de espectro para serviços sem fio exigiria um período de reorganização 
dos atuais usuários e um mecanismo para sua realocação. Também dependeria do grau 
de adoção dos serviços 4G dentro do mercado, por que, com a atenuação das assinaturas 
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¿POR QUÉ 600 MHZ?

10 Ibid



3G e 2G, as operadoras podem planejar o fim destas redes, ou ao menos utilizar mais de 
seus espectros para serviços 4G e, futuramente, 5G. A transição para a TDT é outro fator 
que corrobora a disponibilidade de mais espectro abaixo de 1 GHz. Como observado 
acima, progresso na transição para a TDT varia entre os países da América Latina, e o 
planejamento é essencial para realocar estações de TDT no canal 37 como parte deste 
mesmo processo de transição, ou pelo menos minimizar o número de estações operando 
na faixa de 614-698 MHz.

As tecnologias TDT permitem esta reorganização das estações na faixa dos 470-608 MHz, garan-
tindo a continuidade do serviço de transmissão. Capacidades técnicas como Multicast, que 
fornecem meios para usar o espectro escasso com maior eficiência na transmissão TDT e na 
diminuição na demanda por canais de TV lineares "tradicionais", são argumentos a favor da 
reorganização do espectro de transmissão para obter um novo dividendo digital na faixa entre 
614-698 MHz.

O ecossistema de dispositivos compatíveis com a faixa de 600 MHz (banda 71) ainda está em 
sua fase inicial e uma operadora dos EUA confirmou a presença de 14 dispositivos compatíveis 
com a rede LTE de 600 MHz (setembro de 2018)11.

Nas Américas, as Bahamas, Barbados, Belize, Canadá, Colômbia, Estados Unidos e México 
apoiam o uso da faixa de 600 MHz para serviços móveis. Entre 2016 e 2017, os Estados Unidos 
foram pioneiros na alocação de frequências.

Em 2017, a FCC licenciou a faixa de 600 MHz para serviços móveis e exigiu um “leilão de incenti-
vo” para estabelecer os custos de limpeza da banda, realocando o espectro e indenizando as 
transmissoras. De acordo com o FC12, o prazo para esta última fase no calendário de tran-
sição para a faixa de 600 MHz é até Julho de 2020.
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LA BANDA DE 600 MHZ EN AMÉRICA LATINA

11 http://investor.t-mobile.com/file/Index?KeyFile=394944321
12 FCC. Calendário de Transição. Disponível em https://www.fcc.gov/about-fcc/fcc-initiatives/incentive-auctions/transition-schedule



Uma operadora13 em Porto Rico confirmou a ativação de uma rede LTE de 600 MHz em Setem-
bro de 2018. Este avanço é uma consequência direta dos leilões de 600 MHz realizados pela FCC 
em 2016 e 2017. Atualmente, Porto Rico é o único mercado oferecendo serviços de comuni-
cações móveis na banda de 600 MHz.

O Canadá propõe um leilão para licenciar a faixa de 600 MHz em 2019, com um calendário de 
limpeza de 14 fases. Durante a última fase, as estações ocupando a faixa de 600 MHz terão até 
Janeiro de 2022 para concluírem sua transição14.

Em 2018, o México foi o primeiro país do continente a liberar a faixa de 600 MHz após concluir o 
processo e provisoriamente planeja licitar o espectro até o final de 2020. No México, o IFT 
mantém uma visão "tecnologicamente agnóstica" sobre a alocação de novo espectro e, 
embora tenha mencionado essa faixa como um recurso que pode incentivar o desenvolvimen-
to de redes 5G no país, não existe qualquer obrigação de usar esses blocos exclusivamente para 
5G15 16. Em vez disso, o segundo dividendo digital faz parte de um conjunto de faixas de frequên-
cia que o IFT considera capaz de atender às necessidades futuras das IMT. 
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ILUSTRAÇÃO 8. CALENDÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO 
DA FAIXA DE 600 MHZ NOS ESTADOS UNIDOS. FONTE: FCC

13 https://www.t-mobile.com/news/600-mhz-update-puerto-rico
14 Calendário de Transição da Televisão Digital (TVD). Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico do Canadá (ISED). Governo Canadense. Disponível 
em https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf11282.html
15 IFT, IMTs no México. Mais espectro para aplicativos de banda larga móvel, fevereiro de 2019, acessado em 15 de março de 2019 http://www.i�.org.mx/si-
tes/default/files/imt_en_mexico_febrero_2019.pdf 
16 IFT, “IFT conclui processo de liberação da banda de 600 MHz”, publicado em 10 de outubro de 2018, acessado em 15 de março de 2019  
http://www.i�.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-i�/es/el-i�-culmina-proceso-de-liberacion-de-la-banda-de-600-mhz-comunicado-742018-10-de-octubre
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Através da FCC e do IFT, o México e os Estados Unidos formularam diretrizes para uso da faixa de 600 
MHz e remanejamento das estações de TVD18. 

A Colômbia foi outro país da América Latina que planeja usar a faixa de 600 MHz para as IMTs. Ela estará 
disponível assim que o país concluir seu apagão analógico em 2019. A data provisória para o leilão de 
600 MHz é 2024.

A Colômbia está realizando estudos para abordar os obstáculos para a coexistência da LTE e do sinal 
TVD em áreas fronteiriças19.
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ILUSTRAÇÃO 9. PLANO DE MÉDIO E LONGO PRAZO PARA IMT NO MÉXICO17

17 IFT, IMTs no México. Mais espectro para aplicativos de banda larga móvel, fevereiro de 2019, acessado em 15 de março de 2019 http://www.i�.org.mx/si-
tes/default/files/imt_en_mexico_febrero_2019.pdf
18 https://www.fcc.gov/news-events/blog/2016/02/12/spectrum-coordination-meeting-mexico
19 “Metodología para el estudio de la coexistencia de las señales TDT y LTE en ambientes transfronterizos para la banda de 614 a 698 MHz, estudio del caso 
Colombia-Brasil”  https://www.researchgate.net/publication/319044478_Metodologia_para_el_estudio_de_la_coexistencia_de_las_senales _TDT_y_L-
TE_en_ambientes_transfronterizos_para_la_banda_de_614_a_698_MHz_estudio_del_caso_Colombia-Brasil y “Coexistence study between DTT and LTE 
services in the 614–698MHz band” https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8062307/
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O México e a Colômbia não são os únicos países latino-americanos que querem disponibilizar o 
espectro de 600 MHz para as tecnologias IMT, mas são os mais avançados e os mais específicos em 
relação ao planejamento do segundo dividendo digital. 

Argentina não alocou a faixa de 614-698 MHz para os serviços móveis, mas realizou algumas atividades 
que indicam um plano para usar a banda na esfera dos serviços sem fio. 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. Em 2018, o Governo mencionou que um novo estudo de espectro está 
sendo preparado e deve incluir a faixa de 600 MHz como recurso de espectro em potencial para a 
indústria sem fio.

O Brasil estuda o potencial de novas bandas (2,3 e 3,5 GHz) com o objetivo de garantir recursos 
adicionais para o desenvolvimento dos serviços 5G e a expansão da capacidade 4G. No entanto, a faixa 
de 600 MHz ainda está alocada para a radiodifusão e o país não realocou a faixa de 614-698 MHz em seu 
plano nacional de alocação de frequências.
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ILUSTRAÇÃO 10. COLÔMBIA: DIFERENTES CENÁRIOS NO ESPECTRO IMT20

20 Fonte: Agencia Nacional de Espectro (ANE). Informe de gestão Agência Nacional de Espectro Fechamento do Período Presidencial 2010 – 2018. 
https://www.ane.gov.co/images/ArchivosDescargables/InformesGestionEmpalme/DireccionGeneral/Informe_ANE_cierre_presidencial_2018.doc 
?s=90EFEDAC7785F2E415C9776F4B1D1D3142E6B4DA



No Uruguai, o governo espera que a operadora fixa Cablevisión conclua um processo de migração de 
tecnologia que permite aproveitar a faixa de 600 MHz para serviços móveis21, mas nenhuma chamada 
foi realizada para alocar essa parte do espectro.

O Bahamas, Barbados, Belize, Guiana e Jamaica atribuíram a faixa de 614-698 MHz para os serviços 
móveis, embora a banda ainda não foi licenciada.

A perspectiva que a faixa de 614-698 MHz será usada para acesso sem fio na América Latina e no Caribe varia 
de país para país. Existem países que não alocaram esta faixa para serviços móveis dentro de seus mapas 
nacionais de atribuição de frequências. Em alguns casos, a alocação para os serviços móveis foi secundária, 
enquanto o espectro de 600 MHz ainda é usada para a radiodifusão, especificamente os canais de TVD.

As informações mais recentes disponíveis sobre o plano nacional de atribuição de frequências revelam 
que 10 países da América Latina e do Caribe com língua espanhola ainda não atribuíram a faixa de 
614-698 MHz para os serviços móveis: Argentina, Bolívia, Brasil, Costa Rica, Equador, El Salvador, 
Panamá, Peru, Uruguai e Venezuela.

Por outro lado, ao menos nove países da região alocaram a faixa (nem sempre de maneira primária) 
para os serviços móveis. Em alguns casos, a alocação está sujeita a coordenação com países vizinhos. 
Chile, Colômbia, Guatemala, Honduras, Nicarágua, México, Paraguai, Porto Rico e a República 
Dominicana integram esse grupo e apenas o Porto Rico atualmente possui uma rede LTE de 600 MHz em 
operação. A Colômbia e o México estão em uma fase mais avançada de planejamento para liberação da 
banda, mas, em termos gerais, a banda ainda é usada para transmissões TVD.

Em março de 2019, o uso da faixa de 600 MHz para serviços móveis é adotado em alguns países da 
região; os serviços móveis ainda não foram lançados nessa parte do espectro.
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21 El gobierno liberará más espectro para mejorar la calidad de Internet e incorporar nuevas tecnologías, como la telefonía 5G”. Búsqueda.  https://www.-
busqueda.com.uy/nota/el-gobierno-liberara-mas-espectro-para-mejorar-la-calidad-de-internet-e-incorporar-nuevas y “Uruguay prepara licitación de 600 
MHz y 2,5 MHz para mitad de año”.
22 Fonte: 5G Americas, reguladores

TABELA 1. FAIXA DE 600 MHZ NA AMÉRICA LATINA, PAÍSES ESPECÍFICOS22

PAÍS ATRIBUIÇÃO MÓVEL ALOCAÇÃO

FAIXA DE 600 MHZ

Argentina
Bolívia
Brasil
Chile
Colômbia
Costa Rica
Equador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicarágua
México
Panamá
Paraguai
Peru
Rep. Dominicana
Uruguai
Venezuela

Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Não

 
 
 
Não
Não
 
 
 
Não
Não
Não
Não
 
Não
 
Não
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 • A faixa de 600 MHz (614-698 MHz) pode oferecer mais capacidade para os serviços móveis dentro  
  de bandas baixas, garantindo mais cobertura em áreas rurais e maior penetração em espaços  
  internos. As administrações devem dar seguimento ao desenvolvimento da banda em diferentes  
  regiões e definir planos de longo prazo ajustados para os avanços de adoção da banda em outras regiões. 

 • Alguns países da América Latina já estudam o potencial da banda de 600 MHz, mas nem todos os  
  governos atribuíram essa banda para os serviços móveis ou estabeleceram um prazo
  para sua liberação.

 • A alocação de um volume de espectro suficiente para os serviços de telecomunicações móveis é crucial  
  para a evolução do setor, da conectividade de seus cidadãos e para diminuir a exclusão digital, por isso  
  que é necessário que as administrações públicas desenvolvam planos de espectro de longo prazo que  
  determinem capturar os benefícios da digitalização. 
 
 • A América Latina está atrasada na entrega de espectro para serviços móveis, tomando como  
  referência os valores necessários sugeridos pela União Internacional de Telecomunicações (UIT).  

 • Vários reguladores da região estão analisando e incorporando novos locais para serviços móveis  
  aos Quadros Nacionais de Frequências. Hoje, essas partes do espectro são usadas por outros  
  serviços. Nos planos de espectro devem definir os prazos de liberação de bandas e as datas  
  estimadas de atribuição para os serviços móveis das novas bandas identificadas e liberadas. 

 • Os prazos para realizar os leilões devem estar previstos em planos nacionais de espectro, devendo  
  ter uma previsão para os atores do mercado. O espectro deve estar disponível nos prazos corretos  
  de acordo com as necessidades da indústria, assim como em condições e preços razoáveis que  
  favoreçam os investimentos. 

 • Lembramos que as decisões regulatórias e todos os elementos de política pública considerados  
  durante a concepção de um leilão ou concurso para adquirir espectro de rádio terão um impacto  
  sobre o comportamento dos investidores, a dinâmica competitiva, o grau de adoção de serviços e  
  a acessibilidade, entre outros fatores, é por isso que o desenho dos processos competitivos de  
  alocação devem considerar todos os elementos para evitar que erros como a reserva de espectro  
  ou os preços altos de alocação impeçam o atraso do desenvolvimento de rede por parte dos investidores.    

 • É muito importante abrir mais espectro, e também aumentar a harmonização, para assegurar a  
  expansão contínua dos serviços móveis, beneficiando assim os cidadãos da região e aproveitando  
  de todos os benefícios da tecnologia móvel.  

 • As frequências de rádio devem estar desobstruídas e liberadas para uso pelas operadoras. Ou seja,  
  não deve existir nenhum outro serviço usando as bandas contempladas. 

CONCLUSÕES E
RECOMENDAÇÕES
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O conteúdo deste documento reflete a pesquisa, análise e conclusões da 5G Americas e não 
necessariamente representa as opiniões coletivas e pontos de vista individuais de cada 
empresa membro da 5G Americas. 

A 5G Americas fornece este documento e as informações aqui contidas para fins informativos, 
e você é unicamente responsável pelo uso desse documento. A 5G Américas não assume 
qualquer responsabilidade por erros ou omissões neste documento. Este documento está 
sujeito a revisão ou remoção a qualquer momento, sem aviso prévio. 

A 5G Americas não oferece qualquer representação ou garantia (expressas ou implícitas) e a 5G 
Américas não será responsabilizada por quaisquer danos diretos, indiretos, punitivas, 
especiais, incidentais, subsequentes ou exemplares decorrentes ou relacionadas ao uso deste 
documento ou de qualquer informação aqui apresentada. 
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