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INTRODUÇÃO:
A IMPORTÂNCIA DA FAIXA
DE 700 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 empregos1.

Em 2019, a UIT publicou um novo estudo sobre a América Latina2  indicando que um aumento 
de 10% na penetração de banda larga móvel elevou o PIB em 1,7%.
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1 “Socioeconomic Impact of Broadband in Latin American and Caribbean Countries” (noviembre 2012). 
2 “The Economic Contribution of Broadband, Digitization and ICT Regulation Econometric Modelling for the Americas” 
https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/pref/D-PREF-EF.BDT_AM-2019-PDF-E.pdf



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 região , segundo dados da Ovum3. 

A FAIXA DE 700 MHZ NA AMÉRICA LATINA 04

3 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-cellular-connections/

ILUSTRAÇÃO 2. PARTICIPAÇÃO DA LTE EM TECNOLOGIAS MÓVEIS
POR REGIÃO NO MUNDO. FONTE: OVUM.
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ILUSTRAÇÃO 1. IMPACTO ECONÔMICO DA BANDA LARGA MÓVEL - 2017.
FONTE: UIT.
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De acordo com as estimativas da OVUM, até o final de 2018, a América Latina e o Caribe 
contavam com 277 milhões de assinaturas LTE4, e a LTE deve ter mais que 500 milhões de 
assinaturas até 2022.5 
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4 Ibid.
5 5G Americas, Mobile Technology Statistics, Latin America & Caribbean, acessado em 8 de março de 2019 http://www.5gamericas.org/en/resources/statis-
tics/statistics-latin-america/

ILUSTRAÇÃO 3. LINHAS LTE (EM MILHÕES) NA AMÉRICA LATINA
E NO CARIBE. FONTE: OVUM.
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ILUSTRAÇÃO 4. PREVISÃO DE LINHAS MÓVEIS 2018-2023.
AMÉRICA LATINA E CARIBE: ACESSO PELA TECNOLOGIA MÓVEL. FONTE: OVUM.
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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)6, e o Relatório 2290 (ITU-R M. 
2290)7 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 implementar8. 

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.

Umas das bandas mais adequadas para acelera a adoção de serviços de banda larga móvel é a 
de 700 MHz - resultante do chamado dividendo digital. A banda do dividendo digital é definida 
como o segmento mais alto da banda UHF, que nas Américas está localizado entre 698 MHz e 
806 MHz.
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6 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
7 Em ITU-R M.2290-0 Report- Futurespectrumrequirementsestimateforterrestrial IMT. Preparado pelo ITU http://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-M.2290-2014-PDF-E.pdf 
8 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 2019 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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Na América Latina, essa parcela do espectro é usada principalmente para a transmissão de 
televisão via aérea. 

A banda de 700 MHz - abordada neste estudo - vêm do chamado dividendo digital. Este 
conceito refere-se à habilitação destas frequências para serviços móveis após a migração de 
sistemas de televisão analógica para a Televisão Digital Terrestre (TDT). A compressão, que 
viabiliza a digitalização dos sinais de televisão, permite que mais canais sejam incorporados na 
mesma quantidade de espectro. Consequentemente, cria-se um espectro livre que pode ser 
usado para serviços móveis, aprimorando recursos para redes 4G e, em breve, para 5G.

Vários países da América Latina e do Caribe decidiram alocar a banda de 700 MHz para 
serviços móveis baseados em tecnologias que garantem os requisitos mínimos de upload 
e download, como o chamado IMT Avançado (por exemplo, o serviço de banda larga 
móvel habilitado pela LTE).  

Isso foi resultado da Conferência Mundial de Radiocomunicações, organizada pela UIT e 
realizada em Genebra, Suíça, em 2012 (WRC 12), onde a alocação do espectro entre 698 MHz e 
806 MHz foi confirmada para serviços móveis nas Américas (região 2). Espera-se que essa 
banda seja útil para oferecer roaming internacional.

Os recursos do espectro abaixo de 700 MHz também estão na pauta dos reguladores e governos 
das Américas. Em relação à política de espectro, está claro que um espectro adicional de baixa 
frequência (abaixo de 3 GHz) será necessário para promover o desenvolvimento de serviços 
móveis durante os próximos anos. A faixa de 600 MHz, que alguns governos Latino-americanos 
estão analisando, pode oferecer recursos adicionais de baixa frequência.

O primeiro dividendo digital refere-se à faixa de 700 MHz, que já é usada para serviços móveis 
em alguns países da América Latina. 

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   700 MHz.

ILUSTRAÇÃO 5. DIVIDENDO DIGITAL



A liberação da faixa de 700 MHz (698-806 MHz) está relacionado à migração de sinais analógicos da TV aberta para 
o formato digital. Essa migração de sinais de televisão de uma parte do espectro para outra é conhecido como o 
dividendo digital. Ou seja, o espectro liberado pela televisão pode ser usado para serviços móveis.

Embora a América Latina avançou na transmissão de sinais de televisão digital terrestre, a maioria dos países não 
concluiu o apagão analógico, quando as estações de televisão passam a transmitir em formato digital. Alguns 
países, como a Argentin9 a Costa Rica10, entre outros, adiaram as datas originais do apagão analógico. Somente o 
México concluiu esta etapa e o Brasil avançou muito nessa direção em 2018.

Na Argentina, o ENACOM declarou limpeza efetiva da banda de 700 MHz desde o final de fevereiro de 20111, 
enquanto que no Brasil o Grupo de Implementação do Processo de Redistribuição e Digitalização dos Canais de 
TV e RTV (GIRED) aprovaram o ultimo estudo de liberação da banda de 700 MHz em 18 de julho de 2019.12

A faixa de 700 MHz pode ser atribuída para operadoras móveis antes mesmo do fim do apagão analógico, mas é 
essencial que a faixa esteja limpa para a conectividade móvel. Como ilustrado nesta seção, vários dos países que 
não concluíram a fase do apagão analógico já atribuíram blocos da faixa de 700 MHz para telecomunicações 
móveis e, em alguns casos, seu uso permitiu a implantação de redes LTE-Advanced (LTE- A).
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700 MHZ:
O PRIMEIRO DIVIDENDO DIGITAL,
CHAVE NA TRANSIÇÃO PARA O 4G

9 ENACOM, Decreto 173/19 de 7 de março de 2019, acessado em 12 de março de 2019 https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2019/Decreto173.pdf 
10 MICCITT, Decreto 40812 de 22 de dezembro de 2017, acessad em 12 de março de 2019  https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/12/22/ALCA312_22_12_2017.pdf 
11 ENACOM, resolução  528 https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2018/res528MM.pdf
12 ANATEL. Recuperado de http://www.anatel.gov.br/institucional/ultimas-noticiass/2303-gired-aprova-ultimo-estudo-de-liberacao-da-faixa-de-700-mhz
13 Fonte: 5G Americas e reguladores

TABELA 1. O APAGÃO ANALÓGICO DA AMÉRICA LATINA. PAÍSES SELECIONADOS13.



Uma das principais características da faixa de 700 MHz é a ampla propagação do sinal. Compa-
ra com as frequências mais altas, determinada área pode ser coberta com menos estações 
rádio base.

As faixas baixas (menos de 1 GHz) têm maior penetração nesses espaços. No caso da banda de 
700 MHz, a perda de potência (em dB) pode ser 10 dB menor comparada com a faixa de 2600 
MHz, que é utilizada para a 4G LTE em muitos mercados da América Latina. 

Embora o dividendo digital esteja harmonizado nas Américas, os esquemas de canalização do 
espectro na América do Norte diferem daqueles adotados em grande parte da América Latina, 
onde a maioria dos mercados escolheu o plano de canalização da Ásia-Pacífico (APT 700). 
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Por que 700 MHz?

ILUSTRAÇÃO 6. DIVISÕES DA FAIXA DE 700 MHZ14

14 Telecomunicações: Mercados e Tecnologia http://telecomunicaciones-peru.blogspot.com.ar/2014/07/peru-tendria-3-redes-4g-en-banda-700.html 



No entanto, a Bolívia e vários mercados do Caribe escolheram o plano de canalização de espectro 
desenvolvido pelos Estados Unidos. Essas decisões divergentes aumentam as dificuldades de 
harmonização, uma vez que a canalização das bandas nos EUA difere da APT 700, tornando-as 
incompatíveis. O 3GPP designou quatro bandas operacionais para os Estados Unidos (Bandas 12, 
13, 14, 17) e duas para APT (Banda 28 para o modo FDD - Frequency Division Duplex e Banda 44 
para o modo TDD - Time Division Duplex).

As diferenças existem por que as bandas operacionais estão em diferentes locais da faixa de 700 
MHz.  A diferença principal está nas bandas de guarda. Por sua vez, o esquema de canalização dos 
EUA mostra algumas inconsistências, como a ausência de interoperabilidade entre bandas. Ou 
seja, os terminais que funcionam na Banda 13 são incompatíveis com aqueles que dependem de 
outras bandas.

A maioria dos países da América Latina atribuiu a faixa de 700 MHz para serviços móveis, de 
acordo com as recomendações da Conferência Mundial de Radiocomunicações da UIT realizada 
em 2012. O espectro entre 698 MHz e 806 MHz foi recomendado para serviços móveis nas Améri-
cas (Região 2). 
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A faixa de 700 MHz na América Latina

Vários países realizaram licitações para outorgar as faixa de 700 MHz às operadoras. Vale ressal-
tar que muitas operadoras que possuem licenças para fornecer serviços ainda começaram pois 
em muitas áreas a faixa está "suja", ou seja, ocupada por outros serviços (principalmente, 
sinais de televisão). 

TABELA 2. FAIXA DE 700 MHZ NA AMÉRICA LATINA, PAÍSES ESPECÍFICOS15.

FAIXA DE 700 MHz

PAÍS

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

CANALIZAÇÃO

APT
USA
APT
APT
APT
APT
APT
Não definido
APT
APT
USA
APT
APT
APT
APT
APT
APT
APT

ATRIBUIÇÃO MÓVEL

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

ALOCAÇÃO

Sim
Sim
Sim
Sim (processo judicial)
Não
Não
Sim
 
Não
Não
Sim
Rede Nacional
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não

15 5G Americas, reguladores



A FAIXA DE 700 MHZ NA AMÉRICA LATINA 11

Existe uma necessidade urgente de desenvolver um plano regional apropriado entre formula-
dores de políticas e reguladores na América Latina, a fim de harmonizar as novas alocações de 
espectro de forma consistente com os benefícios comerciais regionais que as Américas apre-
sentam. De um modo geral, a América Latina ficou atrás de outras regionais em termos da iden-
tificação e alocação de espectro para serviços móveis. Também vale a pena notar que a 
situação gradualmente melhorou ao longo dos últimos anos, mas ainda é fundamental reduzir 
o prazo para distribuição de espectro. 

A maioria dos governos latino-americanos identificaram bandas para os serviços IMT- Avança-
do de acordo com as recomendações das Conferências Mundiais de Rádio, mas demoraram 
muito para disponibilizar o espectro para esse tipo de serviço. Além disso, suas experiências 
passadas na atribuição de espectro sem levar em consideração a harmonização sugere que a 
indústria móvel terá que fazer grandes esforços e investimentos para resolver a questão da 
harmonização dos serviços móveis sem fio.  

É essencial alocar o novo espectro radioelétrico alocado que possa ser utilizado em cada mer-
cado em períodos, quantidades, preços e condições adequadas para a oferta de serviços 
móveis. Além disso, o espectro deve ser harmonizado de uma maneira que permite a expansão 
contínua dos serviços móveis, beneficiando os cidadãos desta região e aproveitando ao 
máximo dos benefícios que podem advir da adoção de tecnologias móveis.  

Os defensores da harmonização do espectro terão que enfrentar uma série de fatores econômi-
cos, técnicos e políticos que atrasam novas alocações e, como consequência, enfraquecem a 
atratividade de alocar espectro harmonizado.   

Ao mesmo tempo, as operadoras precisam de mais espectro para viabilizar mais penetração 
móvel com a inclusão de novos serviços de dados móveis e multimídia baseados em tecnolo-
gia de banda larga móvel.  

Em paralelo, muitos países da região adotaram uma abordagem política para os serviços de 
telecomunicações que seria “baseada em necessidades atuais”, em vez de uma abordagem 
de livre mercado. Como resultado, os governos priorizaram a universalização do serviço, que 
é uma condição das concessões outorgadas aos prestadores destes serviços e para a 
alocação de espectro. 

O espectro é um insumo essencial para as comunicações móveis. Ele deve atender a certos 
requisitos para viabilizar a implantação rápida de redes e fornecer serviços à população. Em 
suma, o espectro deve estar disponível para uso.  

700 MHz: necesidad de limpieza
de la banda
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Para que as radiofrequências sejam usadas pelas operadoras, elas devem ser livres de inter-
ferência. Ou seja, nenhum outro serviço deveria usar as mesmas bandas das frequências que 
foram alocadas. No caso da banda de 700 MHz, também conhecida como o dividendo digital, a 
situação está longe de ser ideal.

Embora existam pelo menos 25 redes LTE na faixa de 700 MHz na América Latina, nem todas 
as redes estão disponíveis em todo o país. Em mercados como a Argentina e o Brasil,por 
exemplo, a faixa de 700 MHz somente foi considerada “limpa” vários anos depois de ser licita-
da. Embora as licitações foram realizadas em anos anteriores, a faixa de 700 MHz foi declara-
da “limpa” na Argentina, em 2018, e no Brasil, em 2019. Parte do recurso radioelétrico está 
ocupado por outros serviços, principalmente por sinais de televisão, que levarão anos para 
migrar no espectro levando em conta as datas do apagão analógico. Esclarecendo que as 
operadoras móveis que pagaram pelo espectro são - como no caso do Brasil - parcialmente 
responsáveis pelos esforços econômicos atrelados a essa migração.

Por causa disso, a banda de 700 MHz não está livre de interferências que prejudicam a qualida-
de do serviço tanto para comunicações móveis quanto para transmissões de televisão.

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.

Cooperação fronteiriça



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 dos 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 mitigação acordado.

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

ILUSTRAÇÃO 7. DIFICULDADES NO PLANO DOS EUA PARA AS BANDAS
12, 13, 14 E 17 DO 3GPP E A MAIOR PARTE DA BANDA 28 (APT700, FDD)16
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Em Setembro de 2014, após um longo período de testes de interferência e análise de modelos 
de licitação, a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) leiloou a banda de 700 MHz 
para serviços móveis 4G LTE. Os objetivos do governo eram de desenvolver um sistema de 
telecomunicações com cobertura mais ampla e velocidade de internet móvel, e também acele-
rar a digitalização da TV OTA no país. 

As condições para o uso dessa banda foram estabelecidas em 11 de Novembro de 2013, através 
da Resolução 625 da ANATEL. Os serviços móveis com canalização APT foram estabelecidos 
primeiro, enquanto a localização dos sinais de transmissão televisiva será definida futuramen-
te. A resolução também fez referência aos testes necessários a fim de evitar a interferência 
entre os serviços IMT e da Televisão Digital Terrestre, que no Brasil, assim como na maioria dos 
mercados latino-americanos, usam a tecnologia ISDB-T.

Tanto os testes realizados em campo quanto em laboratório procuraram identificar  condições 
em que seria possível para os dois sistemas coexistiram, evitando situações críticas e usando 
possíveis técnicas de mitigação de interferência. 

O teste indicou que a transmissão da LTE entre as bandas de 698 MHz e 806 MHz interferiu com 
a TDT nos cases de: i) recepção de antena externa; ii) recepção de antena interna; iii) recepção 
amplificada de antena externa; iv) recepção de sinais de TV em terminais móveis. Por sua vez, 
os sinais da TDT nos canais 14 a 51 interferiram com as comunicações LTE.

Quanto às técnicas de mitigação de interferência, foram feitos os seguintes testes: i) variando 
distâncias entre transmissores e receptores; ii) uso de filtros adicionais, tanto na transmissão 
quanto na recepção, com o objetivo de minimizar a emissão e recepção de sinais indesejados; 
iii) variação da potência de transmissão; iv) variação das características e posicionamento das 
antenas emissoras e receptoras;

Com base nos resultados destes testes, a ANATEL emitiu a Resolução 640 em Julho de 2014, 
adotando o “Regulamento sobre Condições de Convivência entre os Serviços de Radiodifusão 
de Sons e Imagens e de Retransmissão de Televisão do SBTVD e os Serviços de Radiocomuni-
cação Operando na Faixa de 698 MHz a 806 MHz”.

O objetivo do regulamento era estabelecer critérios técnicos para mitigar interferências 
indesejadas entre os dois serviços, levando em consideração os testes realizados. A agência 
propôs uma “matriz de coexistência” que indica técnicas ou procedimentos para reduzir possí-
veis interferências em cada cenário.

A ANATEL concluiu que a coexistência da transmissão LTE na banda de 700 MHz e TDT nos 
canais 14 a 51 é possível, embora em alguns casos técnicas de mitigação, como filtros adicio-
nais em receptores TDT ou antenas exteriores para recepção de TV digital, devem ser usadas 
para eliminar interferências indesejadas.

O caso do Brasil
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A ANATEL pode usar os resultados dos testes para trabalhar com fabricantes de equipamentos 
e estabelecer os requisitos técnicos mínimos para receptores e dispositivos usados na miti-
gação de possíveis interferências, e criar um programa de avaliação.

A licitação da faixa de 700 MHz para serviços 4G LTE arrecadou R$ 5,851 bilhões (US$ 2,400 
bilhões, no câmbio da época), praticamente o preço base estipulado pelas autoridades. Claro, 
TIM e Vivo obtiveram 20 MHz (2x 10 MHZ) a nível nacional cada, enquanto a Algar Telecom 
obteve a mesma quantidade de espectro em 87 municípios do país. Dois dos lotes oferecidos 
pela ANATEL não foram outorgados. Em 2018, a ANATEL mencionou que a próxima licitação de 
espectro incluiria os blocos remanescentes de 700 MHz e novos blocos nas faixas de 2,3, 3,5 e 
26 GHz, provisoriamente marcado para 2020.

A principal licitante ausente foi a Oi, quarta maior operadora móvel do país. A Nextel também 
esteve ausente. Como resultado, as receitas atingiram apenas 75% das expectativas iniciais do 
governo. 

Uma vez que nem todo o espectro disponível foi leiloado, os 2x10 MHz de frequências remanes-
centes servem para separar as operações móveis das transmissões de TV, o que pode reduzir a 
possibilidade de interferência e os custos de migração. 

As obrigações das operadoras que receberam espectro de rádio no leilão incluem custos de 
limpar a banda de 700 MHz, estimados em US$ 1,1 bilhão.  

18 Ibid
18 Ibid

TABELA 3. RESULTADO DO LEILÃO DE 700 MHZ NO BRASIL17.

Nota: lotes são 2x10 MHz

ILUSTRAÇÃO 8. LOTES E ÁREAS DE SERVIÇO18

Lote 1
Lote 2 todo o territorio

nacional
Lote 3} territorio nacional,

exceto áreas dos 
lotes 5 e 6

Lote 4 }
87 municipios
de GO, MG, MS e SP

municipios de Londrina e
Tamarana, no Paraná

Lote 5

Lote 6

}

}

AM

RR

PA

MT

GO

MS

TO

PI

CE

MG

SP

PR

SC
RS

RO
AC

AP

MA

BA

OPERADOR LOTE MHZ COBERTURA BRL US$ PRECIO SOBRE LA BASE

Algar 5 10 87 municipios de  29,567,738 12,129,277 0.02%
   GO, MG, MS y SP
Claro 1 10 Nacional 1,947,244,417.70 798,798,605 1%
TIM 2 10 Nacional 1,947,000,000 798,698,340 0.99%
Vivo 3 10 Nacional 1,927,964,770 790,889,708 0%
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Para preparar a migração, as operadoras de telefonia móvel começaram a fazer pagamentos à 
Entidade de Administração Digital (EAD), criada pelas empresas para auxiliar o desligamento 
do sinal analógico. No segundo trimestre de 2015, os vencedores do leilão pagaram um total de 
R$ 1,44 bilhão (US$ 467 milhões), representando 40% do valor necessário para migrar a tecno-
logia da TV analógica para digital. O restante será depositado em duas parcelas nos próximos 
dois anos. 

O tempo especificado para o desligamento do sinal analógico no Brasil suscitou preocupações 
quanto à disponibilidade de espectro radioelétrico para serviços móveis. De fato, em 2016, o 
poder Executivo mudou o cronograma de desligamento analógico várias vezes devido a novos 
acordos entre emissoras de TV e operadoras móveis, no âmbito do Grupo de Implementação 
de TV Digital (GIRED), no qual a ANATEL também está envolvida, em relação à interferência e ao 
congestionamento do espectro. Essas mudanças devem atrasar a implementação de serviços 
móveis na banda de 700 MHz.

A última mudança nas datas do desligamento analógico foi realizada em Agosto de 201619. O 
regulamento estabelece um novo cronograma de desligamento analógico em algumas regiões 
metropolitanas até 2018 e introduz algumas mudanças nas especificações dos decodificadores 
do sinal de TV digital. O prazo final para o desligamento é 31 de Dezembro de 2023 para as cida-
des onde uma data anterior para o desligamento não havia sido confirmada. 

Originalmente, as operadoras só podiam introduzir serviços móveis 12 meses após o 
apagão analógico. A implicação era que, na maioria das cidades brasileiras, a frequência 
de 700 MHz poderia ser explorada pelos serviços móveis até 2019. No Rio de Janeiro e em 
São Paulo, a introdução de serviços móveis na faixa de 700 MHz foi permitido após a con-
clusão do apagão analógico em todo o estado. No entanto, a ANATEL autorizou o uso da 
faixa de 700 MHz para serviços 4G em junho e julho de 201820 como medida para acelerar 
o uso efetivo da banda. Assim como o dividendo digital pode alocar-se antes do apagão 
analógico, é importante que os planos escalonados de transição para a TDT permitam o 
uso progressivo da banda larga para aproveitar as qualidades de banda larga de 700 MHz 
em matéria de penetração e cobertura. 

En Junio de 2019, el GIRED aprobó el último estudio de liberación de la banda de 700 MHz y se 
declaró disponible para su uso en todo Brasil.21

19 Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Portaria 3.493, de 26 de Agosto de 2016 http://www.abratel.org.br/wp-content/u-
ploads/2016/08/Portaria-MCTIC-N.%C2%BA-3493-2016-Altera-SBTVD-T-Ago-2016_merged2.pdf 
20 Anatel autoriza el uso de 700 MHz para 4G en SP  http://www.anatel.gov.br/institucional/noticias-destaque/2017-anatel-autoriza-uso-dos- 700-mhz-pa-
ra-4g-em-sp y Claro y Vivo activan 4G en la franja de 700 Mhz en Río de Janeiro http://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/s-
tart.htm?UserActiveTemplate=site&UserActiveTemplate=mobile%252Csite&infoid=48119&sid=17#.W5bBt-gzZPY
21 “Gired aprova último estudo de liberação da faixa de 700 MHz”. ANATEL. https://www.anatel.gov.br/institucional/ultimas-noticiass/2303-gired- 
aprova-ultimo-estudo-de-liberacao-da-faixa-de-700-mhz
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22 Ibid

TABELA 4. DATAS DO APAGÃO ANALÓGICO NO BRASIL22.

PLANO BRASILEIRO PARA O APAGÃO ANALÓGICO (ATÉ O 1° TRIMESTRE DE 2018)

ANO

2016

2017

2018

DATA

Março
Novembro
Março
Junho
Julho
Setembro

Outubro
Novembro

Dezembro
Janeiro
Janeiro
Janeiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro
Fevereiro – Março

GRUPO DE
CIDADES

Rio Verde
Brasilia
São Paulo
Goiânia
Recife
Fortaleza
Salvador
Vitória
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
Santos
Campinas
Vale do Paraíba
Curitiba
Franca
Ribeirão Preto
Florianópolis
Porto Alegre

ESTADO

GO
DF
SP
GO
PE
CE
BA
ES
RJ
MG
SP
SP
SP/RJ
PR
SP
SP
SC
RS

PLANO DSO BRASILEIRO (CIDADES REMANESCENTES 1°-4° TRIMESTRE DE 2018)

ANO

2018

DATA DO DSO 

Fevereiro

Março

Maio

Novembro

Dezembro

GRUPO DE
 CIDADES

Juazeiro do Norte
Sobral
Bauru
Presidente Prudente
São José do Rio Preto
São Luís
Belém
João Pessoa
Maceió
Manaus
Teresina
Aracaju
Natal
Boa Vista
Campo Grande
Cuiabá
Macapá
Palmas
Paraná (oeste)
Porto Velho
Río Branco
Rio de Janeiro (interior)
Rio Grande do Sul (sul)
São Paulo (interior)
Blumenau
Jaraguá do Sul
Joinville
Campina Grande
Dourados
Caruaru
Petrolina
Rondonópolis
Feira de Santana
Vitória da Conquista
Governador Valadares
Juiz de Fora
Uberaba
Uberlândia
Imperatriz
Marabá
Mossoró
Parnaíba
Santa Maria

ESTADO

CE
CE
SP
SP
SP
MA
PA
PB
AL
AM
PI
SE
RN
RR
MS
MT
AP
TO
PR
RO
AC
RJ
RS
SP
SC
SC
SC
PB
MS
PE
PE
MT
BA
BA
MG
MG
MG
MG
MA
PA
RN
PI
RS
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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 Telecomunicações (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. 

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 procuram espectro em 700 MHz, 
adicional ao projeto técnico planejado por cada um, 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 subsidiadas. Esses serviços representam uma economia de U$ 200 milhões a 
U$ 250 milhões para o Estado. La combinación de compromisos y cobertura planteados en las propues-
tas técnicas de los operadores, contribuyen a que Chile tenga una alta penetración de servicio 4G en la 
actualidad.

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 interco-
nexão 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 2017, a banda 700 MHz LTE no Chile tinha como concorrentes as três maiores operadoras 
móveis do país - Claro, Entel e Movistar. Algumas delas implantaram serviços LTE Avançado (LTE-A) na 
mesma faixa de frequência. Assim, esta parte do espectro de rádio serviu para complementar os 
serviços LTE que já haviam sido implementados na banda de 2,5 GHz.

Chile: “concurso de beleza”
para o 4G LTE

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

10 + 10 MHz

15 + 15 MHz

10 + 10 MHz

768-773
773-778

778-783
783-788
788-793

793-798
798-803

TABELA 5. BLOCOS DE ESPECTRO EM 700 MHZ23.

23 Subsecretaria de Telecomunicações do Chile - SUBTEL



Em termos de taxas de penetração, de acordo com o Índice Latino-Americano de Penetração LTE 5G Americas para o 4T de 
20124, o Chile ocupa o terceiro lugar na América Latina para a adoção do serviço LTE. O mercado teve uma taxa de penetração de 30,8% 
em comparação com a taxa média de 22,5% na América Latina. Ou seja, as medidas também foram bem sucedidas em termos de 
adoção desses serviços. De acordo com a SUBTEL, no Chile haviam alcançado no 1T19 11 milhões de conexões 4G25.

Em junho de 2018, o Poder Judicial do Chile deu razão para a organização canadense em sua inconformidade contra a Entel, a 
Claro e a Movistar pela licitação da banda de 700 MHz em 2014. O tribunal26 interpretou que o máximo de 60 MHz fixos desde 
2009 seguiam vigentes e era aplicável para o processo da banda de 700 MHz, resolvendo assim que as concessões da banda de 
700 MHz colocariam as operadoras sobre o limite permitido27. 

Como consequência, a sentença judicial ordena às operadoras móveis devolver o equivalente aos espectro obtido no leilão de 
700 MHz e para isto poderia eleger as bandas sujeitas a devolução. 

Em agosto de 2018, as operadoras enviaram para a Subtel propostas para considerar novos limites de espectro28 e a SUBTEL 
confirmou o envio de uma proposta do Plano Nacional de Espectro ao TDLC.29  

O TDLC comunicou em novembro de 201830 que o acontecimento do qual a SUBTEL apresentou uma nova proposta de limites 
de espectros não implica que as operadoras em questão (Entel, Claro e Movistar) podem conservar as licenças de modo que se 
cumpra com a sentença da Suprema Corte. 

Em novembro de 2018 o TDLC decidiu que as operadoras devem cumprir com a sentença da Corte Suprema, ainda que a 
SUBTEL não tenha definido um mecanismo de devolução do espectro ou haja submetido à consulta um novo plano de 
espectro. Além disso, a corte interpreta que este plano não as exima de cumprir a sentença judicial de devolução de espectro. 
As empresas Entel, Claro e Telefonica interpuseram uma nova inconformidade31.

Em Fevereiro de 2019, o Tribunal Constitucional recebeu uma nova reclamação por parte das operadoras, questionando a 
interpretação legal do Tribunal de Defesa da Livre Concorrência (TDLC) sobre a normativa dispondo que as operadoras não podem 
apelar a decisão de alienar o espectro32. Em 1 de Agosto, o TDLC divulgou as informações preliminares relacionados ao relatório que 
solicitou da Subtel sobre o não cumprimento com o plano da Corte Suprema.  De acordo com as informações prestadas pela Subtel 
ao Tribunal, o mecanismo oferece três opções: 1) Alienar a concessão; 2) Solicitar uma redução pela Subtel da largura de faixa 
atribuída à concessão e; 3) Renunciar a concessão. As empresas tem a opção de escolher a opção que mais lhes convém, contanto que 
respeitem os termos da concessão.33

Ao final de julho de 2019, a SUBTEL apresentou ao TDLC o cronograma proposto para conformidade com o retorno do espectro. De 
acordo com a mídia que teve acesso ao documento, o TDLC aprovou a proposta da SUBTEL que consiste em três alternativas: a 
transferência (venda, transferência) de uma ou mais concessões que permitem o destacamento de capacidade equivalente à obtida 
no concurso 2014 da banda de 700 MHz; a modificação de uma ou mais concessões para reduzir a largura de banda e cumprir o 
desapego da capacidade e a renúncia às concessões. Segundo a imprensa chilena, a Claro e a Movistar devem escolher um desses 
mecanismos, já que, por enquanto, os efeitos da resolução estão suspensos para a Entel no Tribunal Constitucional.

As opções de projeto entre a concessão de espectro de rádio por concursos de beleza ou a priorização de receitas têm 
vantagens e desvantagens, tanto para os governos quanto para as operadoras e o ecossistema móvel. Devemos lembrar que as 
decisões regulatórias e todos os elementos da política pública levados em conta ao projetar um “concurso de beleza” ou um 
leilão de espectro têm um impacto no comportamento dos investidores, na dinâmica concorrencial, no grau de adoção de 
serviços e na acessibilidade, etc. Cabe ressaltar ainda que o espectro atribuído aos serviços móveis é o facilitador das redes e 
serviços banda larga, que são fundamentais para o desenvolvimento econômico, o bem-estar e a redução da exclusão digital 
nos países latino-americanos. 

A FAIXA DE 700 MHZ NA AMÉRICA LATINA 19

24 Índice 5G Americas de PenetraciónLTE en América Latina  https://gallery.mailchimp.com/9da76cc577fd2f2315e16d8db/images/0bb94743-0c64-483b-9427-8cf5d8d7e36d.png 
25 Recuperado de: https://www.subtel.gob.cl/conexiones-4g-alcanzan-los-11-millones-y-el-84-de-los-accesos-a-internet-se-realizan-desde-un-dispositivo-movil/
26 Consultado en http://www.subtel.gob.cl/subtel-destaca-fallo-de-la-corte-suprema-por-espectro-de-700-mhz-y-reitera-el-llamado-al-uso-eficiente-de-este-bien-nacional-de-uso-publico/
27 El tope en cuestión fue mantenido por la Suprema Corte en enero de 2009 con el propósito de aplicarse a la licitación AWS en ese país.
28 https://www.latercera.com/pulso/noticia/propuestas-empresas-espectro-movil-van-desde-la-libertad-total-limites-mas-estrictos/269221/
29 https://www.subtel.gob.cl/subtel-ingresa-consulta-del-plan-nacional-de-espectro-al-tdlc/
30 “Chile: revés del TDLC vuelve a llevar intranquilidad en la batalla por el espectro”. Telesemana. Disponible en https://www.telesemana.com/blog/2018/11/16/chi-
le-reves-del-tdlc-vuelve-a-llevar-intranquilidad-en-la-batalla-por-el-espectro/
31 “Chile: la judicialidad demora decisiones sobre espectro y vuelve a definir la Corte Suprema”. Telesemana. https://www.telesemana.com/blog/2018/11/30/chi-
le-la-judicialidad-demora-decisiones-sobre-espectro-y-vuelve-a-definir-la-corte-suprema/
32 “Operadores chilenos ganan tiempo en la puja por espectro”. Telesemana. https://www.telesemana.com/blog/2019/01/31/operadores-chilenos-ganan-tiempo-en -la-puja- 
por-espectro/ y “Court agrees to stay on spectrum return order”. Telegeography. https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2019/02/01/court 
-agrees-to-stay-on-spectrum-return-order/
33 https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2019/05/29/tdlc-hears-arguments-on-spectrum-holding-limits/



ECONOMIAS DE ESCALA
A banda de dividendo digital é amplamente aceita pela indústria para o fornecimento de serviços 
móveis, especialmente para a banda larga móvel. Estima-se que até 2020, cerca de 6 bilhões de 
pessoas em todo o mundo terão cobertura de tecnologias móveis no espectro do dividendo digital. 

Entre os diferentes planos de canal para a banda de 700 MHz, aquele que possui maior escala será o 
APT, particularmente sua versão FDD, que obteve apoio global da indústria e reguladores. A configu-
ração FDD é padronizada pelo 3GPP (Banda 28), com dois blocos de 45 MHz (703-748 MHz para 
“uplink” e 758-803 MHz para “downlink”), com uma banda de proteção de 10 MHz.

Os principais fornecedores de infraestrutura, como Ericsson, Huawei e Nokia, entre outros, oferecem 
equipamentos para APT700 MHz.

A adoção da banda APT700 MHz no modo FDD por vários países deu início a uma ótima oportunida-
de para a harmonização global do espectro LTE, proporcionando grandes economias de escala para 
terminais e equipamentos de rede. 

Na América Latina, os seguintes países escolheram este plano de banda: Argentina, Brasil, Chile, 
Colômbia, Costa Rica, Curaçao, República Dominicana, Equador, Guatemala, Honduras, México, 
Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, enquanto a Digicel e a Flow fizeram o mesmo no 
Caribe (Ilhas Virgens Britânicas). Na região da Ásia/Pacífico, esta banda foi escolhida pelo Afeganis-
tão, Austrália, Bangladesh, Butão, Brunei, Camboja, Fiji, Filipinas, Índia, Indonésia, Japão, Laos, 
Malásia, Mianmar, Nepal, Nova Zelândia, Paquistão, Papua Nova Guiné, Singapura, Coréia do Sul, 
Taiwan, Tailândia, Tokelau, Tongaga, Vanuatu e Vietnã.
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34 Alcatel-Lucent

ILUSTRAÇÃO 9. POPULAÇÃO ABRANGIDA PELO
DIVIDENDO DIGITAL NO CELULAR34
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Um número crescente de fabricantes já oferece smartphones, tablets e equipamentos para as 
dependências do cliente (CPE): Acer, Apple, Asus, Foxconn/InFocus, Fujitsu, HTC, Huawei, LG, 
Motorola, Samsung, Sierra Wireless, Sony, TCL/Alcatel e ZTE. No total, cerca de 639 dispositivos já 
estavam em funcionamento no mundo inteiro na banda 28 700 MHz ATP em Abril de 2017.35

 
A disponibilidade de terminais para o usuário é fundamental para o setor de telecomunicações, 
seu impacto no desenvolvimento econômico e para superar a exclusão digital. Os dispositivos 
devem estar disponíveis a preços razoáveis para promover o crescimento rápido do número de 
usuários adotando novas tecnologias. Ou seja, se dispositivos não conseguirem se conectarem 
às novas tecnologias, o tamanho de uma nova rede em termos de cobertura geográfica e ofertas 
tarifárias é imaterial, por que não pode ser utilizada.    

A situação acima é válida em todo o mundo, embora seja particularmente relevante na 
América Latina. Ao contrário das tecnologias anteriores, como a GSM ou a UMTS, a 4G LTE está 
sendo implementada nessa região e nos mercados desenvolvidos quase simultaneamente.  

No entanto, a disponibilidade de terminais não é igual. Novos modelos terminais são lançados 
em mercados maduros (linha alta/média) ou mercados de massa como a Índia e a China (linha 
média/baixa). Na América Latina, os fatores de forma mais novos geralmente chegam vários 
meses depois. Essa situação pode ocorrer novamente com a banda de 700 MHz. Além disso, 
embora estejam crescendo de forma constante, economias de escala não estão 
suficientemente maduras para alcançar o dividendo digital. 

Por outro lado, alguns mercados latino-americanos, como o Equador e a Venezuela, têm 
políticas que restringem a importação de terminais. Esse tipo de política é muitas vezes 
promovida internamente como um processo de industrialização do país através da 
substituição de importações. Em outras palavras, o governo que fabricar localmente os 
dispositivos que o país costumava importar.   

No entanto, os processos de fabricação locais para dispositivos de alta tecnologia, como 
smartphones, geralmente não inclui a transferência de tecnológica ou “know-how”. Em vez 
disso, o processo industrial em cada país é restrito à montagem de componentes importados. 
Devemos lembrar que este tipo de política responde a problemas macroeconômicos e  fiscais, 
um desequilíbrio na conta de pagamentos da conta corrente do balanço comercial. 

Em última análise, esse tipo de política potencialmente atrasa a adoção de tecnologias no 
mercado local de telecomunicações móveis, e na melhor das hipóteses, reduz a concorrência 
transparente no mercado de terminais, resultando em produtos mais caros.  

Outro fator que afeta a adoção de tecnologias é a carga tributária sobre os serviços e 
dispositivos de telecomunicações, baseada na cobrança de diversos impostos, entre os quais 
as tarifas de importação ou impostos sobre serviços. 

O equipamento importado para o setor móvel gera receitas significantes para os governos 
através dos impostos de importação e sobre vendas. As tarifas externas e os impostos 
especiais de consumo criam um ônus substancial sobre usuários móveis e constituem uma 
barreira para adoção entre pessoas de menor renda.   
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A alta carga tributária sobre os terminais importados e os serviços impede a adoção de 
serviços móveis pela parcela de menor renda da população. Os impostos representam uma 
grande porcentagem do custo de propriedade móvel e uma barreira significativa para a adoção 
de serviços móveis. Os impostos sobre as vendas de terminais importados excedem 40% nos 
países da América Latina.

A política fiscal reflete a percepção antiga de que os serviços móveis eram um item de luxo. No 
entanto, este não é mais o caso na maioria dos países. Em comparação com a penetração média de 
linhas fixas de cerca de 20%, os serviços móveis têm uma penetração média de quase 100% ou 
mais e, portanto, são a força vital das comunicações nos países latino-americanos. Os altos 
impostos sobre os serviços móveis atrasam o crescimento de serviços móveis e privam esses países 
de maiores eficiências que poderiam ser geradas por uma conectividade ainda mais ampla. 

O custo total de propriedade em telecomunicações móveis, incluindo custos de aquisição e 
outros custos recorrentes, é impactado por inúmeros impostos. Um estudo anterior da 4G 
Americas identificou os vários tipos de impostos sobre a telefonia móvel. Existem três 
impostos recorrentes sobre os serviços:

 • Imposto sobre o valor agregado. A maioria dos países impõe algum tipo de imposto sobre  
  o valor agregado, um imposto geral de vendas ou um imposto de consumo como   
  porcentagem da conta mensal.
 • Impostos específicos sobre telecomunicações. Alguns países cobram um imposto   
  adicional e específico sobre as telecomunicações, na forma de uma porcentagem na   
  conta mensal.
 • Impostos fixos. Além do imposto como porcentagem de uso, alguns países cobram um   
  imposto fixo que pode ser aplicado pelo uso de comunicações em geral ou pelo uso de   
  serviços móveis.  

Além dos impostos baseados em serviços, os terminais móveis também podem ser alvo de 
outros encargos: 

 • Imposto sobre valor agregado. Estes representam os impostos pagos diretamente pelo   
  consumidor no momento da compra ou substituição de seu terminal móvel.
 • Tarifas alfandegárias. Este imposto já está incluso no preço de varejo do terminal.
 • Outros impostos. Impostos específicos sobre telecomunicações móveis, como royalties   
  calculados sobre o preço do destinatário.
 • Impostos fixos. Impostos fixos especiais sobre o terminal, como a taxa de propriedade.

Embora não existe uma abordagem única para a tributação dos serviços móveis, todos os 
países aplicam vários impostos e encargos sobre serviços e telefones celulares. Enquanto os 
impostos sobre dispositivos móveis aumentam o custo de aquisição, os impostos sobre 
serviços aumentam as despesas recorrentes dos usuários. 

Os impostos devem ser os mais baixos possíveis para reduzir a exclusão digital; com a evolução 
contínua da tecnologia de serviços de telecomunicações móveis, os serviços móveis são a 
porta de entrada para o mundo digital em vilarejos remotos. 
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• 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 favo 
 reçam 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. 

• Uma das bandas mais apropriadas para acelerar a adoção de serviços de banda larga móvel é o  
 chamado dividendo digital, ou seja, a faixa de 700 MHz, localizada entre 698 MHz e 806 MHz nas
 Américas. As administrações pelas quais têm sido alocadas deveriam definir hoje a rota para colocar  
 a disposição da indústria, considerando a participação de todos os atores de maneira que esta  
 alocação se realize nos momentos adequados para o desenvolvimento de rede que permita acelerar  
 a adoção dos serviços. 

• Uma das principais características da banda de 700 MHz é sua grande capacidade de propagação de  
 sinais, e, por esse motivo, é uma alternativa atraente para ampliar a cobertura dos serviços de banda  
 larga sem fio em áreas de baixa densidade populacional, reduzindo o custo e o prazo de implemen 
 tação de redes. Isto torna necessário que os processos de alocação pendentes desta banda tenham  
 como foco a ampliação de cobertura dos serviços de banda larga móvel mais que a maximização da  
 cobrança por parte das administrações públicas.  

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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