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[FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO]
Ato de Concentração n° 08700.002013/2019-56 - Manifestação de Terceira Interessada
Prezado Conselheiro Relator Sérgio Costa Ravagnani,
Em nome de nossa cliente Tim S.A. ("TIM"), terceira interessada no ato de concentração n°
08700.002013/2019-56, enviamos anexa manifestação contendo considerações, informações e fundamentos
técnicos adicionais com o objetivo de complementar a análise do Ato de Concentração em referência.
Como subsídio adicional à análise, segue anexo, também, Estudo Técnico elaborado por CPQD - Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, reconhecido como um dos maiores centros de pesquisa
em telecomunicações da América Latina (Doc. 1 - "Estudo Técnico CPQD").
Destaca-se que tanto a manifestação, quanto o Estudo Técnico, estão sendo apresentados em versões
únicas de acesso público.
Reiteramos que estamos à disposição para prestar quaisquer informações e esclarecimentos que se façam
necessários para a análise deste Ato de Concentração.
Atenciosamente,
Cristianne Zarzur II Marcos Garrido II Marina Chakmati

Marina Souza e Silva Chakmati
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VERSÃO ÚNICA DE ACESSO PÚBLICO

AO ILUSTRE CONSELHEIRO RELATOR SÉRGIO COSTA RAVAGNANI, DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE

Ato de Concentração n° 08700.002013/2019-56
TIM S.A. ("TIM"), terceira interessada devidamente habilitada e já qualificada nos
autos do Ato de Concentração em referência, que envolve a proposta de aquisição,
pela América Móvil, S.A.B. de C.V. ("América Móvil"), controladora da Claro S.A.
("Claro"), da Nextel Holdings S.à.r.l. ("Nextel") e, indiretamente, da Nextel
Telecomunicações Ltda. ("Nextel Brasil" e, juntamente com América Móvil, Claro e
Nextel, as

"Requerentes") (a "Operação),

por seus advogados, vem

respeitosamente à presença de V.Sa., em atenção à manifestação protocolada
pelas Requerentes em 30.10.2019, apresentar considerações, informações e
fundamentos técnicos adicionais e complementares que suportam o seu
posicionamento, no sentido de que a Operação importará desequilíbrio competitivo
significativo no mercado de telecomunicações móvel brasileiro.
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1.

Inicialmente, cumpre registrar que a TIM, na qualidade de terceira

interessada devidamente habilitada nos autos do processo, trouxe e traz aos autos
elementos objetivos que revelam uma preocupação concreta com os efeitos
advindos da Operação, e os impactos que tais efeitos geram na competição no
curto, médio e longo prazos no mercado brasileiro de telecomunicações,
preocupações estas que geram a necessidade de uma maior e mais profunda
análise.
2.

A necessidade dessa análise mais detida foi reconhecida por esse E.

Tribunal do CADE, que referendou a decisão tomada pelo 1. Conselheiro Relator
deste Ato de Concentração por meio do Despacho Decisório n.°
7/20191GAB51 CADE, de 31.10.2019, conforme se verifica na Ata n.° 149a da

Sessão Ordinária de Julgamento realizada em 13.11.2019.
3.

No citado Despacho, o 1. Conselheiro Relator conheceu o Recurso

Administrativo apresentado pela TIM, expressamente reconhecendo

"ser

necessário o aprofundamento acerca de alguns efeitos potencialmente
decorrentes da Operação, especialmente com relação a um possível aumento
da concentração de espectros de radiofrequência"1 e determinou a realização
de instrução complementar, bem como oficiou a Agência Nacional de
Telecomunicações "('ANATEL") para que apresentasse esclarecimentos
complementares relacionados aos possíveis impactos relacionados à concentração
de espectro de radiofrequência resultante da Operação.
4.

Portanto, ao contrário do que alegam as Requerentes em suas

manifestações, a realização de instrução complementar é medida necessária para
avaliação do caso concreto, vez que envolve questões mercadológicas,
econômicas e técnicas não triviais. E não podia ser diferente, haja vista que o
mercado de telecomunicações é um mercado dinâmico, baseado em tecnologia.
5.

Adicionalmente, a TIM repele veementemente a postura descortês, abusiva

e até mesmo agressiva adotada pelas Requerentes. A falta de polidez processual
não agrega, em absoluto, na discussão e nas circunstâncias que englobam a
Operação, na medida em que se baseiam em afirmações que beiram o limite da
difamação e carecem de qualquer fundamentação substancial, tais como:

Item 13 do Despacho Decisório n.° 7/2019/GAB5/CADE.
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(i) Ao referir-se ao Recurso apresentado pela TIM:
"15. ( ... ) flagrante abuso de direito de interposição de recurso ao Tribunal
do CADE para protelar o fechamento da operação e, consequentemente,
prejudicar um de suas principais concorrentes."
"69. Ademais, e em patente demonstração de má-fé, a TIM omite em suas
razões recursais ( ... )"
(ii) Ao referir-se à motivação da TIM como Terceira Interessada e sua atuação no
presente processo:
"21. (...) fica claro que o comportamento da TIM neste ato de concentração
está dissociado da proteção a interesses públicos - a defesa da
concorrência que deve nortear a análise de atos de concentração - e busca
apenas atrasar o fechamento da Operação para atender interesses
privados e frustrações por ter adotado estratégias equivocadas de
investimentos nos últimos anos.".
79. A incongruência entre as manifestações da TIM no contexto da consulta
pública da regulação sobre concentração espectral e as razões ora
defendidas no Recurso evidenciam incoerência de discurso e, mais grave, a
patente má-fé no contexto de sua intervenção no presente ato de
concentração."
(iii) E continua:
"23. (..) Note-se que a TIM sabe deste dispositivo rescisório contratual, na
medida em que o Share Purchase Agreement é disponibiizado
publicamente pela Securities and Exchange Commission nos EUA. De fato,
conforme se vê, essa parece ser a principal motivação da TIM para
interpor o Recurso.".
6.

Tal forma de tratamento somente demonstra a total ausência de argumentos

reais que pudessem fundamentar e contrapor a postura da TIM de efetiva
seriedade, embasamento técnico de suas alegações e cooperação com as
autoridades.
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7.

Aliás, um exemplo recente de incoerência, desídia e total desrespeito às

autoridades públicas que merece ser destacado é aquele da própria Claro, tal como
se depreende da postura por ela adotada ao longo da negociação de seu Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) junto à ANATEL2. Veja-se:
"4.87. Inicia/mente, mister destacar que, passados mais de 5 (cinco) anos
desde a admissão do primeiro requerimento de celebração de TAC, em
15 de abril de 2014, após requerimento apresentado pelo Grupo Claro, esta
não conseguiu apresentar uma proposta de acordo que atenda aos
requisitos e condições estabelecidos pela regulamentação do tema. ( ... )
4.88. Como ressaltado pela Comissão de Negociação e replicado nessa
Análise, as áreas técnicas da Agência solicitaram ao Grupo Claro a
apresentação de ajustes às propostas formuladas ou até mesmo
apresentaram sugestões de temas ou propostas alternativas para serem
incluídas na negociação, tendo em vista a precariedade daqueles
apresentados. Todavia, o Grupo Claro refutou praticamente todas as
iniciativas da Agência, alegando não ver necessidade no ajuste, que iria
apresentar em momento posterior - não tendo apresentado tais
informações até a presente data - ou que seria possível apresentar
somente após a execução do TAC.
4.89. A falta de clareza e objetividade e até mesmo a passividade
apresentada pelo Grupo Claro em não atender às solicitações da
Comissão de Negociação, parece indicar a falta de interesse da
proponente em realmente celebrar um TAC com a Agência. Esse
também parece ser o entendimento da PFE-Anatel (...)."
8.

Em continuidade, durante suas digressões, mais especificamente no

Capítulo ii (pag. 9 da manifestação de 30.10.2019), as Requerentes ainda alegam
que a demora na análise antitruste pelo CADE "pode causar danos irreparáveis" às
partes, o que em absoluto se sustenta, conforme será visto a seguir.

2

Disponível em: https://sei.anatel.gov. br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEPwqkl skrdBhSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_91 NcO6F7M4A6DuaOw5ls EQMnTYPSdyY08o79 1 _XAQqXjjQ29NqAoejLwsZcnarfYajsDOthSK6zl HWvg4LMiNOLPiw
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9.

De fato, as Requerentes argumentam que a queda de ARPU (average

revenue per user) mensal de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) para R$ 53,00
(cinquenta e três reais) é indicativo de menor possibilidade de geração de receita.
Tal argumentação confronta a evidência documentada de que o mercado móvel
atualmente opera com valores de ARPU médio de, aproximadamente, R$ 22,00
(vinte e dois reais), variando entre R$ 16,00 (dezesseis reais) observados pela
Prestadora Oi e R$ 29,00 (vinte e nove reais) observados pela Prestadora Viv03 .
Portanto, tal dado desqualifica qualquer problema de geração de receita, e tão
somente indica uma possível situação de ineficiência ou irracionalidade na gestão
empresarial, que não pode ser assumido como fato objetivo que justifique uma
instrução complementar sumária, como querem fazer crer as Requerentes.
10.

Quanto à argumentação relacionada ao prazo previsto no Share Purchase

Agreement ("SpA") para a aprovação da Operação, vale ressaltar que a fixação do
prazo para o fechamento da Operação e das condições para sua prorrogação
partiram unicamente de ação volitiva das Requerentes, a qual, evidentemente não
se baseou nos prazos definidos no Art. 88 da Lei n.° 12.529, de 30.11.2011 (i.e.,
que concede 240 dias, prorrogáveis por até 90 dias mediante decisão
fundamentada do Tribunal para a conclusão da análise de atos de concentração).
De acordo com este dispositivo legal, o prazo de análise deve ser contado a partir
da emenda ao Formulário, a qual, neste caso, foi apresentada em 06.05. 2019.
Portanto, nos termos da Lei, o prazo máximo de análise se encerraria em 31.03.
2020. Ou seja, a data prevista no SpA, definida em âmbito privado pelas
Requerentes, não é consistente com o prazo legal de análise conferido às
autoridades concorrenciais brasileiras.
11.

A título ilustrativo, quanto à irracionalidade do prazo defendido pelas

Requerentes para uma análise antitruste complexa como a da Operação, esta
Prestadora relembra que a instrução do AC n.° 08700.002276/2018-84, o qual
apreciou o pedido atrelado ao Contrato de Compartilhamento envolvendo as
Prestadoras TIM e Oi, ficou sob análise complementar pelo Tribunal do CADE por
184 (cento e oitenta e quatro) dias.
12.

Relembra-se que, ao contrário da presente Operação, o citado AC não

tratava de operação iminentemente complexa (como MA) e nem trazia questões

Disponível em: https:ifwww.teleco.com.br/opcelular.asp
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concorrencialmente sensíveis como concentração de insumos essenciais, visto
que, inclusive, garantia a entrada de eventuais terceiros interessados em condições
isonômicas no compartilhamento de infraestrutura.
13.

Assim, não se faz razoável pleitear a esse E. CADE que abdique de sua

função institucional, refletida nos prazos regimentais, por meros interesses privados
e decorrentes de escolhas subjetivas, ainda mais em uma operação de
incorporação complexa com significativo potencial lesivo à concorrência. Portanto,
resta às Requerentes a avaliação e negociação de eventual prorrogação de prazo
para a conclusão da Operação.
14.

Tecidas essas considerações, a TIM reitera que uma análise antitruste

completa frente à complexidade, peculiaridade e íneditismo do presente caso é
necessária. Portanto, é importante que a análise considere argumentos
concorrenciais, mercadológicos, técnicos e econômicos válidos e fundamentados, e
trazê-los à luz para avaliação e consideração desse E. Tribunal é o que se
pretende.
15.

Nesse contexto, a TIM, de forma a agregar e complementar a instrução

complementar pela autoridade antitruste, junta novo Estudo Técnico, elaborado
pelo CPQD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações
("Estudo Técnico CPQD" - Doc. 1). O CPQD é uma fundação reconhecida como
um dos maiores centros de pesquisa em telecomunicações da América Latina 4,
recorrentemente contratada para emissão de Pareceres Técnicos em trabalhos
realizados pelos players do mercado de telecomunicações-5 e autoridades
governamentais'.
16.

O objetivo deste novo Estudo Técnico é confirmar e reforçar os argumentos

até então trazidos ao conhecimento desse E. CADE e enriquecer ainda mais a
análise antitruste complementar determinada por esse 1. Tribunal, em especial
quanto aos prejuízos que a concentração e desequilíbrio de espectro resultante da
Operação podem causar ao mercado de telecomunicações brasileiro.

Informação disponível em: http://www.mundodigitalnet.br/index.php/destaque/1 0366-cpqd-o-maior-centro-depesquisas-da-america-latina
Contratação conjunta do CPQD, via SindiTelebrasil, sobre o uso da faixa de 3.5GHz. Disponível em:
6

Informação disponível em:

estrategica-de-defesa/
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17.

Em primeiro lugar, o Estudo Técnico CPQD em questão, já em seu

preâmbulo, destaca a importância do espectro de radiofrequência para a
sobrevivência e crescimento do mercado sob análise nesta operação, conforme
trecho colacionado abaixo.
"O rápido crescimento de dispositivos móveis celulares nos últimos anos
tem resultado em uma demanda por espectro rádio sem precedentes.
Entretanto, o espectro rádio é um recurso limitado e seu valor tem
aumentado de forma considerável devido a esta demanda.
Como a escassez de espectro tem um impacto na economia dos
países, a comunidade de pesquisa e organismos de padronização têm
envidado esforços em utilizar o espectro disponível de forma mais racional.
18.

E, em suas conclusões, corrobora os argumentos até então defendidos pela

TIM, em especial, que as ferramentas tidas como "alternativas e complementares"
expostas pela Superintendência Geral do CADE ("SG"), a saber, as ações de
remodelagem de recursos de rede (LTE-Advanced, MIMO, Densificação de Sites,
RAN Sharing, e/ou Refarming) não são e não serão capazes de mitigar quaisquer
efeitos da concentração de espectro ocasionada pela Operação, pelo contrário,
poderão agravar ainda mais a distorção competitiva. Vejamos.
"Estas técnicas propiciam um aumento na capacidade de tráfego agregado,
mas são fortemente dependentes da arquitetura da rede e da
compatibilidade da base instalada de terminais com estas tecnologias. Caso
estas condicionantes não sejam atendidas, os ganhos de capacidade de
tráfego da rede serão limitados, se não inócuos no caso de
incompatibilidade terminais.
Ressalta-se ainda que os ganhos absolutos obtidos com estas técnicas
são maximizados conforme a disponibilidade de maior espectro de
radiofrequência."
19.

Neste sentido, a TIM apresentará argumentos fáticos e técnicos adicionais

àqueles já inicialmente apresentados, com intuito de demonstrar a necessidade de
uma análise antitruste mais complexa e abrangente, a qual, por sua vez, indicará
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que a única solução para a mitigação dos impactos advindos da Operação é
adoção de remédio que vise à correção de tal distorção e desequilíbrio espectral.
1. AS ALTERNATIVAS COGITADAS PELA SUPERINTENDÊNCIA GERAL
NÃO GARANTEM A CORREÇÃO DO DESEQUILÍBRIO ESPECTRAL
A) LTE-Advanced Pro e MIMO
20.

Conforme já explicitado pela TIM pelo Estudo Técnico anteriormente

apresentado7, as conclusões alcançadas pelo CPQD em relação às tecnologias
LTE-Advanced Pro e MIMO reafirmam os argumentos técnicos já expostos, a
saber: (i) abordam as limitações técnicas identificáveis nestas configurações; e (ii)
reforçam que tal solução já é efetivamente empregada por todos os players no
mercado com objetivo de aprimorar a experiência do usuário final - devido à
exigência mercadológica de maiores velocidades de tráfego para uso de aplicações
- e não como solução para incremento de "capacidade de tráfego máximo por
usuário".
21.

Em complementação, o CPQD traz algumas informações adicionais que

merecem destaque, pois levam a um enriquecimento ainda maior da análise a ser
realizada por esse E. CADE, tais como:
• "Para que tal funcionalidade seja viável, é necessária a intervenção física nos
sites. As antenas devem ser instaladas para suportar os quatro fluxos
simultâneos. Devido a maior complexidade da instalação, o site como um
todo terá que ser revisto e adequado para os equipamentos da estação de
rádio."
• "Além disso, é necessário um UE (terminal) com suporte a esta
funcionalidade, ( ... ). Em smartphones de linha premium é mais comum
dispor de 4 antenas, porém o mais usual em smartphones de entrada é o
emprego apenas 2, o que limita a multiplexação a MIMO 2x2."
• "Uma colocação adicional é que, devido ao espaçamento entre as antenas estar
relacionado ao comprimento de onda do sinal de RF, essa funcionalidade é

Anexo ao recurso interposto pela -FIM em 22.10.2019.
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aplicada na prática para portadoras que operam com frequências mais
altas (acima de 1GHz). Portanto, a mesma é adequada para implementação
nas bandas 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz) ou 7 (2.600 MHz), que são
frequências de operação para SMP no Brasil. Isto significa também que o
emprego de MIMO 4x4 não é prático para as bandas 5 (850 MHz) e 28 (700
MHz).
22.

Com base em tais conclusões técnicas, comprova-se que, além de não

importar em aumento de capacidade de tráfego, as soluções propostas pela SG e
pelas Requerentes não representam uma alternativa viável para mitigação do
desequilíbrio da concentração do espectro de radiofrequência.
23.

Tal como exposto no primeiro item colacionado acima, o Estudo Técnico

CPQD salienta que, para o efetivo emprego da solução faz-se necessária a
realização de ajustes físicos em toda a infraestrutura de rede que, por sua vez,
demandará minimamente:
(i)

a elaboração de projetos técnicos para análise de viabilidade de
emprego da solução, vez que o distanciamento entre sites, a
canalização e disponibilização de bandas de alta frequência na região
são fatores determinantes para o emprego da solução;

(ii)

a autorização prévia dos órgãos competentes como os Conselhos
Regionais de Engenharia e Agronomia (CREA's) para a realização de
obras nos referidos sites, bem como a elaboração de Anotações de
Responsabilidade Técnica (ARTs) e;

(iii)

investimentos massivos na aquisição de novos equipamentos de rede
que suportem tal aplicação.

24.

Ainda que tais ações fossem tomadas, a despeito do tempo de sua

implementação, a sua efetividade somente poderia ser identificada por usuários
que dispusessem de terminais premium, isto é, aqueles de maior custo, os quais
não estão disponíveis à grande parcela da população brasileira. A título de
ilustração, a TIM verificou em notícias publicadas na imprensa especializada
internacional8 que o modelo Samsung Galaxy S7 foi um dos primeiros modelos

8

Disponivel em: https://wwwandroidpolice.corn/201 6/1 1/07/galaxy-s7-s7-edge-first-devices-compatible-t-mobuesnew-4x4-mimo-256qam-technologies-faster-data-speeds/
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compatíveis com tal solução, o qual hoje é comercializado no Brasil por
aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais)9.
25.

Outro ponto que merece ainda maior destaque é o relacionado às faixas de

radiofrequência em que é observado o maior ganho no emprego da solução, isto é,
aquelas em 1.800 MHz, 2.100 MHz e 2.600 MHz.
26.

Conforme já apresentado no Recurso da TIM (gráfico constante da página

19 do documento), o Grupo Claro já dispõe, em uma média nacional ponderada, de
parcela significativa de espectro nas citadas faixas, sendo: (1) 29 MHz na faixa de
1.800 MHz; (ii) 25 MHz na faixa de 2.100 MHz e; (iii) 43 MHz na faixa de 2.600 MHz
e, caso concretizada a presente Operação, a Claro concentrará a significativa
parcela de espectro hoje detida pela Nextel nas faixas de 1.800 MHz
(distribuídas da seguinte maneira: 20 MHz em toda a Região 1 do PGA e; 30
MHz no CNII), bem como toda a porção de espectro nas faixas de 2.100 MHz,
isto é, 20 MHz em quase todo o território nacional.
27.

Desta maneira, verifica-se que as tecnologias LTE-Advanced Pro e MIMO

não são capazes de reequilibrar a diferença de espectro entre as Requerentes e as
demais operadoras, pois se tratam de tecnologias que (i) otimizam (mas não
ampliam) a prestação de serviços das operadoras, trazendo somente uma melhor
experiência para o usuário; e (iii) dependem, fortemente, de infraestrutura e
terminais adaptados para sua implementação.
28.

Diante do exposto, verifica-se, com base em elementos objetivos e técnicos,

que as soluções propostas pela SG possuem maior ganho e contribuem de
forma mais eficiente com as operações em que são empregadas maior
quantidade de espectro. Portanto, ao analisar o principal efeito da Operação, isto
é, a concentração de espectro, identifica-se que tais funcionalidades ao invés
de endereçar o problema a ser enfrentado pelos concorrentes apenas
contribuem para agravá-lo.
B) Densificação de Sites

Valores de mercado observados por meio do sitio eletrônico abaixo, o qual traz a média de preço do citado
dispositivo nas principais redes de varejo. Acesso em 20 de novembro de 2019. Disponível em:
https://www.tudocelular.com/SamsunQ/precos/n3 1 24/Samsung-Galaxy-S7. html.
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29.

Por meio do Estudo Técnico colacionado, o CPQD ratifica os argumentos

trazidos pelo Estudo Técnico Qualcomm anteriormente apresentado, e o
complementa na medida em que discorre que, em um cenário teórico, a
densificação de sites é um método eficaz para um aumento de capacidade de rede
sem adição de espectro para atendimento, contudo, categoricamente pondera
que os benefícios e a viabilidade dependem de diversos fatores que, por sua
vez, não denotam uma razoabilidade da solução em um cenário prático e
mercadológico no qual se inserem. Confira-se trecho destacado abaixo:
"Os benefícios da densificação da rede e sua viabilidade dependem dos
fatores apresentados a seguir:
•

Os ganhos de reuso de frequências para as bandas de frequências
mais baixas são limitados - devido às suas características de
propagação (menos sujeita a atenuação);

o

Disponibilidade de backhaul com viabilidade técnica;

•

Viabilidade financeira frente a um aumento significativo de
investimentos com a densificação da rede. Ressaltam-se os custos de:

•

o

Backhaul

o

Operação

o

Suporte e manutenção

o

Comissionamento

Permissões legais e administrativas para instalação e ativação de um
site. Os ambientes regulatórios federal e municipal são fragmentados,
impedindo um processo de implantação escalável e célere."

30.

Com base nestas breves, porém contundentes observações, já se

identificaria uma total ausência de factibilidade técnico-administrativa com a adoção
de tal medida, o que, por si só, não deveria fazer parte de qualquer rol de medidas
"alternativas e complementares"

que visassem o reequilíbrio gerado pela

concentração de parcela significativa de espectro nas mãos de um único player do
mercado. Não obstante, ainda valem algumas observações gerais de caráter
complementar sobre a Operação propriamente dita e o cenário mercadológico em
que se insere.
31.

Inicialmente, vale lembrar que, a Operação não está restrita à aquisição

de faixas de radiofrequência hoje pertencentes à Nextel. Tal como observado
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durante a análise conduzida pela SG do mercado relevante de serviços de
construção, gestão e operação de infraestrutura para telecomunicações, grande
parcela dos ganhos e sinergias que tornam a Operação interessante para a
Claro (incorporadora da Nextel) é o efetivo acesso e o uso da infraestrutura
de rede detida pela Nextel, isto é, backliaul e novos sites.
32.

Vale lembrar que, além de toda a banda de espectro adquirida, a conclusão

da Operação importará em uma adição direta ao parque da Claro de
aproximadamente 7.238 (sete mil, duzentos e trinta e oito) novos sites10 , seja
em caráter próprio, seja na qualidade de sucessora dos contratos celebrados com
terceiros.
33.

Neste sentido, apenas com agregação destes dois fatores (sites + espectro

da Nextel), para que a TIM pudesse equalizar o ganho proporcionado na
Operação, seria necessária a construção de mais de 13.000 (treze mil)
estações ao parque atual de aproximadamente 22.000 (vinte e dois mil)
estações em todo o Brasil11. Portanto, resta evidente que tal adição não é
replicável pelos demais pia yers do mercado.
34.

Tal como muito bem apontado pelo Estudo Técnico CPQD, a viabilidade de

construção de infraestrutura de transporte (backhau!) também é fator
determinante para a utilização destes recursos. Portanto, ao adquirir um site já
operacional, a Claro igualmente incorporará toda a infraestrutura construída ou
contratada para o atendimento imediato da demanda nestes respectivos sites.
35.

Diante do exposto, resta demonstrado que a Claro agregará aos seus ativos

ainda mais com (i) uma maior capilaridade de infraestrutura de transporte; (ii) com
um maior parque de torres e; (iii) uma maior quantidade de espectro. Deste modo,
também para esta alternativa tecnológica, o Estudo Técnico CPQD demonstra
que a densificação de sites não configura uma forma alternativa e
complementar para endereçar a concentração e desequilíbrio de espectro
ocasionado pela Operação, pelo contrário, faz com que tal distorção se torne
ainda maior e não contornável em curto ou médio prazo.

° Disponível em: https://www.teleco.coni.br/erb.asp
Tal como pontuado pela TIM na manifestação apresentada ao CADE em 30 de maio de 2019.
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C) RAN Sharing
36.

Em uma visão complementar àquela exposta ao longo do presente

processo, o Estudo Técnico CPQD ratifica que eventuais ganhos são minimizados
ao considerar a solução técnica empregada (MORAN - Multi Operator RAN e
MOCN - Multi Operator Core Network) e a volumetria de tráfego das empresas
envolvidas no acordo de compartilhamento:
"Com a volumetria semelhantes para a mesma área geográfica no decorrer
do dia a possibilidade de ganho em eficiência espectral é minimizada."
37.

Vide, portanto, que tal alegação corrobora a visão trazida no Estudo Técnico

Qualcommm anteriormente apresentado12 (trecho a seguir), ou seja, o
compartilhamento não ocorre de maneira eficiente em regiões e horários de maior
tráfego (momento no qual as prestadoras são mais demandas e as operadoras
preservam sua própria quantidade de espectro):
"Usualmente a evolução diária de tráfego em operadores distintos para a
mesma área geográfica tende a ser semelhante, o que minimiza a
possibilidade de ganho."
38.

A despeito do ganho absolutamente limitado da solução ante o incremento

exponencial diário de tráfego, em especial de dados, o RAN Sharing, como
qualquer acordo, para existir basta que haja interesse entre as partes em celebrálo. Isto é, torna-se plenamente possível que qualquer interessado demonstre o
seu interesse e, por fim, formalize o acordo nesse sentido. Vivo e Claro, por
exemplo, o fizeram, tal como comunicado pela Vivo ao mercado (trecho abaixo),
tendo sido tal acordo submetido à análise do CADE.
"A Telefônica Brasil S.A. comunica que a Vivo S.A., sua subsidiária integral,
celebrou um Memorando de Entendimentos ("MoU") com a CLARO, visando
construir em conjunto, um plano de compartilhamento de infraestrutura e
backhaul para os próximos 3 anos, que envolve as redes 4G e 3G."13

12

Estudo Técnico apresentado pela TIM em 22.10.2019 (Vide página 20.
Disponível
em:
http://static.telefonica.aatb.com. br/Arquivos/Download/827_Comunicado_ao_mercado_Memorando_de_Entendimentos_com_a_Claro.pdf

13
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39.

Ainda, vale lembrar que, com uma maior quantidade de espectro de

radiofrequência, é viável um maior nível de compartilhamento ou a celebração de
uma maior quantidade de acordos: permitindo assim: ainda maiores benefícios
como, por exemplo, uma maximizada redução Capex e Opex.
40.

Portanto, considerando que (i) o ganho da solução de engenharia é

limitado pelo uso conjunto da rede entre prestadores, (ii) a possibilidade de
realizar tais acordos existe a qualquer interessado e, conforme reforçado
pelo Estudo Técnico CPQD, (iii) o ganho é proporcional à quantidade de
espectro envolvido, conclui-se, tecnicamente, que tal topologia de rede não
pode ser vista como uma forma alternativa e complementar capaz de corrigir
o desequilíbrio na concentração de espectro proveniente da Operação, pelo
contrário, tende somente a agravá-lo.
D) Refarming
41.

Confirmando as conclusões do Estudo Técnico anteriormente apresentado,

o Estudo Técnico CPQD demonstra que o emprego desta solução possui algumas
limitações, sendo as mais significativas: (i) a canalização racional do espectro para
que não haja perdas: (ii) a necessidade de manutenção da alocação de parte do
espectro em tecnologias legadas e (iii) a observância quanto à garantia da
qualidade. Além disso, o Estudo Técnico CPQD complementa:

"Os benefícios do refarming de espectro e sua viabilidade dependem dos
fatores apresentados a seguir:

•

( ... ) o LTE é padronizado para suportar uma portadora com largura de
banda configurável nos valores de 1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15
MHz ou 20 MHz. Desta forma, se a largura de banda a ser liberada
(total ou parcial) de forma contígua não se encaixar plenamente
nestas faixas, torna-se ineficiente o refarming, pois uma fração do
espectro poderá não ser utilizada. ( ... )

•

( ... ) no caso da necessidade de se manter a RAT antiga há a
necessidade de resguardar ativas uma ou mais portadoras de modo a
fluir o tráfego sem prejuízos aos indicadores de qualidade da Anatel.
Portanto,

o refarming é um processo que requer medidas

cautelares para garantir a qualidade das redes legadas ( ... )

- 14 -

PINHEIRO NETO
ADVOGADOS

•

( ... ) com o advento das comunicações M2M (machine-to-machine) em
que parte significativa dos terminais utilizam exclusivamente tecnologia
2G. é necessário manter a rede 2G ativa para garantir nível de
qualidade de serviço adequado. Portanto, para manutenção da
compatibilidade com todos os terminais em operação, não é
possível em um refarming de espectro utilizar somente a RA T mais
eficiente.

42.

Neste sentido, ao considerar uma disponibilidade de radiofrequência e

infraestrutura instalada proveniente da Nextel, a Claro poderá realizar o
reaproveitamento de uma maior quantidade de faixas de radiofrequência,
disponibilizando-as, por exemplo, para o provimento de tecnologia 4G, sem que
haja necessidade de significativa alteração de sua topologia de rede, tornando a
solução ainda mais efetiva na medida em que terá uma maior quantidade de
espectro para reordenamento.
43.

Diante do exposto, resta evidente que o refarming será melhor

aproveitado pelo agente com maior quantidade de espectro. Portanto, esta
"forma alternativa e complementar" proposta pela SG não mitiga os efeitos da
concentração de espectro oriunda da Operação, mas tão somente os agrava.
II. A MANUTENÇÃO DO CENÁRIO DE CONCENTRAÇÃO DE ESPECTRO
RELEVANTE DO PONTO DE VISTA CONCORRENCIAL PERMANECERÁ
NO MÉDIO PRAZO APÓS LICITAÇÃO ANUNCIADA PELA ANATEL
44.

Como já é de conhecimento desse E. CADE, a proposta de leilão de

espectro pela ANATEL prevê que serão incialmente licitados os direitos de uso de
faixas de radiofrequências em 700 MHz, 2.3 GHz, 3.5 GHz e 26 GHz, sendo as
duas primeiras inicialmente destinadas ao 4G e as últimas ao 5G.

45.

A despeito do fato de que a quantidade de espectro a ser disponibilizado e

as condições de aquisição e uso ainda serão definidos pelo órgão regulador em
edital, vale reforçar alguns aspectos técnicos e peculiaridades de cada faixa a ser
inicialmente licitada.

46.

Quanto às faixas de 700 MHz, as quais operam por meio de sistemas

duplexação por divisão de frequência (FDD), seria disponibilizado em licitação o
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bloco de 20 MHz (10+10 MHz) não adquirido por nenhuma prestadora quando da
realização do certame presidido pelo Edital n.° 002/2014, o qual disponibilizou o
direito de uso da faixa em um primeiro momento.
47.

Tal faixa configura um importante ativo para a prestação do SMP, vez que

propicia a prestação do serviço em 4G em uma significativa área de cobertura,
devido à sua característica de propagação. Além disso, por já estar em efetiva
operação no mercado brasileiro, insere-se em um ecossistema favorável e
efetivamente disponível (rede e terminais) sendo, portanto, facilmente agregável à
atual Operação.
48.

Vale ressaltar que, caso seja mantida a proposta feita pelo Conselheiro

Relator Vicente Aquino da proposta de Consulta Público do texto do Edital, a faixa
de 700 MHz será prioritariamente oferecida aos players que hoje não a detêm, isto
é, potenciais novos entrantes, com exclusão das empresas como a TIM, que já
atua na faixa, mas tem um déficit total de espectro, que é agravado pela
concentração trazida pela Operação.
49.

Já no tocante às faixas de 2.3 GHz e 3.5 GHz, a ANATEL, por meio das
Resoluções n.° 71014 e 71115, ambas de 28.05.2019, definiu que a utilização das
mesmas deverá ser feita por meio de sistemas que empreguem duplexação por
divisão de tempo (TDD), a qual difere daquelas hoje empregadas no SMP
brasileiro, por exemplo, o sistema utilizado na faixa de 700 MHz.
50.

O espectro FDD requer bandas emparelhadas, uma para o downhink e outra

para o uplink (por exemplo, soluções 10+10 MHz da banda P), e o espectro TDD
apenas requer uma única banda, uma vez que tanto o downlink como o uplink
estarão operando na mesma faixa de radiofrequência, mas separados no tempo
(por exemplo, 15MHz da banda T e 35 MHz da Banda U), tal como pode ser melhor
compreendido pela imagem colacionada abaixo.

14

Aprova o Regulamento sobre condições de uso da faixa de radiofrequências em 2,3 GHz.

15

Aprova o Regulamento sobre condições de uso da faixa de radiofrequências em 3,5 GHz.
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51.

Contudo, independentemente da porção de espectro, tal solução somente

teria eficácia a médio e longo prazo, isto é, na medida em que o parque industrial e
de terminais fosse sendo adaptado e migrado para operar, seja nas faixas em
questão, seja em configuração aderente aos sistemas TDD, conforme trecho do
Estudo Técnico CPQD colacionado abaixo.
"O Brasil historicamente não utiliza sistemas TDD de forma massiva nas
redes celulares. Por este motivo, até o momento não houve demanda de
terminais com suporte as bandas TDD".
52.

Depreende-se, portanto, que somente a faixa de 700 MHz estará pronta

para efetivo uso após a realização do certame, vez que, para todas as demais
(incluindo a de 26 GHz), não há efetivas definições para condições de uso, limites
de potências, ecossistema favorável, mitigação de interferências prejudiciais e
adaptação de rede de acesso e transporte.
53.

Neste sentido, praticamente a integralidade (99%) das faixas

apresentadas como candidatas à próxima licitação a ser realizada pela
ANATEL não representam oportunidade para incremento na efetiva
capacidade espectral em um curto e médio prazo, posto que tais faixas não
são agregáveis à atual formatação do mercado de telecomunicações
brasileiro.
54.

Não bastassem as condições técnicas atinentes às faixas de

radiofrequência a serem licitadas, para que o novo leilão de faixas de

- 17 -

PINHEIRO NETO
ADVOGADOS

radiofrequência seja efetivamente realizado e válido, ainda deverá ser precedido: (1)
da aprovação e submissão à Consulta Pública da proposta de Edital de Licitação e
análise das contribuições apresentadas; (ii) da realização de eventuais audiências
públicas; (iii) da definição de preços mínimos e procedimentos licitatórios; (iv) da
submissão e análise do Edital pelo Tribunal de Contas da União, a qual pode
perdurar até 150 dias16; (v) da readaptação do Edital de acordo com as
contribuições apresentadas e; (vi) dos procedimentos de habilitação dos potenciais
participantes.
55.

Destaca-se que a proposta de Edital para o citado certame ainda encontra -

se sob a análise do Conselheiro Emmanoel Campelo, após formulação de pedido
de vistas. Em pronunciamento à imprensa especializada17, o Conselheiro já
sinalizou que não se tratará de análise simples, por conta das mudanças propostas
pelo Conselheiro Relator Vicente Aquino, consideradas muito diferentes daquelas
apresentadas pelas áreas técnicas da ANATEL e que, portanto, a possível entrada
em operação somente se daria em 2021.
56.

Ainda nesta seara, o próprio Conselheiro Emmanoel Campelo salientou que

a formatação do referido Edital tal como proposta pelo Conselheiro Relator
privilegia uma assimetria muito grande na detenção do espectro, em especial, nas
faixas de 3.5 GHz e, com isso, "estará sendo institucionalizado o duopólio no
setot" 18, o que não seria racional ou aceitável.
57.

Em notícia recentemente veiculada na imprensa19, verifica-se que o futuro

certame não só está atrasado como tem prazo totalmente incerto, conforme
verificado abaixo.
"Incerteza no leilão de 5G preocupa fornecedores; país perde R$ 25 bi
por ano de atraso, revela estudo ( ... )
Os fabricantes de equipamentos de telecomunicações estão preocupados
com as incertezas que rondam o leilão de 5G no Brasil. No início do ano, a
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) previa licitar a frequência

" Prazo previsto no Art. 2° e 100 da Instrução Normativa (IN) n.° 81, de 20 de junho de 2018.
17
Disponível em: hffps://teletime com. br122/1 0/201 9/emmanoel-campelo-nova-proposta-de-edital-pode-nao-permitir5g-de-verdade/
18
Disponível em: http://www.telesintese.com.bríleilao-do-5g-tem-que-mudar-para-evitar-o-risco-do-duopolio-dizcampelo-da-anateí/
Disponível em: https://oglobo.globo.com/econornia/incerteza-no-leiIao-de-5g-preocupa-fornecedores-pais-perde25-bi-por-ano-de-atraso-revela-estudo-1 -24091795
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às operadoras de telefonia antes de abril de 2020. Agora, a expectativa do
mercado é de um leilão só em outubro do ano que vem e não está
descartada a hipótese de que o certame fique para 2021. A agência não
confirma a data."
58.

Não bastasse a demora no processamento regular do Edital de Licitação

pela Agência e todos os condicionantes para o uso efetivo das faixas de
radiofrequências a serem licitadas, com base em pronunciamentos realizados pelas
operadoras Claro e Vivo, verificou-se que estas não vislumbram interesse em um
rápido processamento do processo de Consulta Pública e na consequente
realização do certame, em contraponto à postura defendida pela TIM, a qual
entende como absolutamente necessária a realização do certame com regras
certas em tempo breve, conforme se verifica nas manchetes e trechos
colacionadas abaixo.
Grupo Claro:
"América Móvil não 'morreu de felicidade' com leilão 5G no Brasil, diz
Félix" 20, em 21 de maio de 2019.
«Dono da Claro anuncia a Bolsonaro investimento de R$ 11 bilhões por
ano até 2022 no Brasil
Carlos Slim Domit reclamou da proposta inicial do leilão do 5G.
Pessoas que participaram da reunião afirmam que representantes da
Claro disseram ser inoportuna a realização do leilão 5G em 2020. O
ideal, para as te/es, seria que ocorresse em 2021. (..) fez críticas ao modelo
inicialmente previsto pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)
para o certame (...)21, em 20 de novembro de 2019.
Grupo Telefônica:
"Vivo não tem pressa para leilão de 5G,

mas não quer

'desfavorecimento" 22 , em 29 de outubro de 2019.
20

Disponível em: https://teletirne.com.brI2l/05/201 9/america -movi l-nao-morreu-de-felicidade-com-Ieilao-5g-nobrasil-diz-felix/
21
Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/tecnologia/noticia/201 9/11 /dono-da-claro-anuricia-a-bolsonaroinvestimento-de-r-1 1 -bilhoes-por-ano-ate-2022-no-brasil-ck37mtt3fol 2101 nyqo9ceaas. html
22
Disponível em:https://www.mobiletirne.com.br/noticias/29/1 0/201 9/vivo-nao-tem-pressa-para-leilao-de-5g-masnao-quer-desfavorecimentoí
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Grupo TIM:
"Adiamento de um semestre no leilão de 5G é "atraso cósmico", diz
TIM"23, em 06 de novembro de 2019.
59.

Com base em todo exposto, verifica-se que o cenário de desequilíbrio de

espectro decorrente da Operação não é contornável pela perspectiva de
realização de leilão de radiofrequências, vez que a perspectiva do processo é
incerta quanto à data e à modelagem. Além disso, o espectro a ser leiloado é
quase integralmente incompatível com o atual parque tecnológico que o setor
de telecomunicações brasileiro adota.
60.

Dando sequência às considerações relativas à dotação de espectro, a TIM

considera oportuna fazer referência ao Questionário encaminhado pelo CADE à
ANATEL por intermédio do Ofício n.° 730012019/GAB5ICADE, de 01.11.2019, em
especial ao questionamento de item 1, alínea W.
"1. (..)
a) Caso fossem consideradas apenas as faixas de radiofrequência legadas
às operadoras, qual seria a concentração de espectro detida por cada
agente do mercado, para faixas de radiofrequência (i) abaixo de IGH e
(ii) entre 1GHz e 3GHz?"
61.

Conforme se verifica no art. 10 da Resolução n.° 703/2018, os limites de

detenção de espectro por player foram definidos da seguinte maneira:
"Art. 1° ( ... )
/ - para faixas de radiofrequências abaixo de 1 GHz: até 35% (trinta e cinco
por cento) do somatório do espectro das sub faixas listadas na Tabela / do
Anexo a esta Resolução, podendo estender-se tal limite até 40%
(quarenta por cento), mediante condicionamentos da Agência de ordem
concorrencial e que visem ao uso eficiente do espectro;
li - para faixas de radiofrequências entre 1 GHz e 3 GHz: até 30% (trinta por
cento) do somatório do espectro das sub faixas listadas na Tabela II do
23
Disponível ern:https:I/teletime.com.br/06/1 1/201 9/ad iam ento-de-um-semestre-no-Ieilao-de-5g-e-atraso-cosmicodiz-tim/
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Anexo a esta Resolução, podendo estender-se tal limite até 40%
(quarenta por cento), mediante condicionamentos da Agência de ordem
concorrencial e que visem ao uso eficiente do espectro."
62.

Para que tal valor percentual seja alcançado, a regulamentação determina

que se faça necessário um cálculo simples no qual se divide o somatório de
espectro detido pela prestadora sobre o total de espectro destinado (e não
outorgado), o qual compõe a tabela constante no Anexo da referida Resolução.
63.

Com base nos autos do Processo n.° 53500.010768/2019-35, que trata da

Anuência Prévia da Operação, a ANATEL identificou a necessidade de análise
mais aprofundada sobre faixas de radiofrequência abaixo de 1 GHz, pois, em
grande parte dos municípios era alcançada a margem de condicionamento
(>35%<40%) e, em alguns casos, era superado o cap máximo (>40%). A
problemática foi resolvida por meio de compromisso assumido pela Claro em
renunciar ao espectro utilizado pela Nextel para o provimento do Serviço Móvel
Especializado (SME) e já destinado pelo ente regulador para o SMP (Resolução n.°
647, de 09 de fevereiro de 2015), para que se mantenha abaixo do patamar de
35% (trinta e cinco por cento).
64.

Contudo, durante a instrução do referido Processo de Anuência Prévia, não

houve o aprofundamento da análise sobre a real problemática da Operação, isto é,
a parcela de espectro alocada dentre as faixas de 1 GHz e 3 GHz onde se encontra
todo o espectro empregado na prestação do SMP da Nextel, (faixas de 1.800 e
2.100 MHz).
65.

Esse issue, em um ambiente antitruste, surge exatamente na diferença que

existe entre a parcela de espectro destinado e a parcela efetivamente outorgada
aos prestadores, o que leva a uma diferença de cômputo entre cap teórico e cap
efetivo e, consequentemente, a uma potencial distorção competitiva. Explicase.
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Faixas destinadas que compõem o denominador do cap do SMP
Anexo à Resolução n.° 70312018

Faixa

1.8 GHz

2.1 GHz

66.

Subfaixa
1.710-1.785 MHz
1.805-1.850 MHz
1.850-1.880 MHz
1.885-1.900 MHz
1.920-1.980 MHz
2.110-2.170 MHz

Total (MHz)

150

135

2.3 GHz

2.300-2.400 MHz

100

2.5 GHz

2.500-2.690 MHz

190

De pronto, já se verifica a inclusão da integralidade da faixa de 2.3 GHz

(100 MHz) no cômputo do quantitativo de espectro disponível, muito embora tal
faixa não tenha sido objeto de certame realizado pela ANATEL (conforme
mencionado acima), o que torna a sua consideração para efeitos de cap
inadequada a descrever a situação real na atual dinâmica de competição no
mercado de SMP.
67.

Adicionalmente, constata-se que toda a parcela relacionada às faixas

configuradas para operação em TDD também foram incluídas no racional
metodológico. Tal como apontado anteriormente, tais faixas não configuravam,
como não configuram hoje, uma solução viável na operação do SMP, ante a
inexistência de ecossistema, em especial, de parque de terminais compatível
com tal solução, portanto, sem emprego efetivo na prestação de serviço.
68.

Neste sentido, deveriam ter sido excluídas do cômputo do quantitativo de

espectro disponível as seguintes margens: (i) Faixa de extensão TDD: 10 MHz em
1.885 a 1.895 MHz; (ii) Banda T: 15 MHz em 2.570 a 2.585 MHz e; (iii) Banda U: 35
MHz em 2.585 a 2.620 MHz. Ainda, vale destacar que, as faixas das Bandas T e U
foram inicialmente licitadas e são utilizadas para a prestação do serviço no Serviço
de Distribuição Multiponto Multicanal (MMDS) e do Serviço de Comunicação
Multimídia (SCM), o que reforça a sua incorreção no cômputo para limites
espectrais aplicáveis ao SMP.
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69.

Ainda também são elementos que compõe o fator (o que se define como

espectro disponível) as faixas que se encontravam em operação de outros
serviços alheios ao SMP quando da realização de certame, pois careciam de
processo de adaptação pelos prestadores de MMDS, como é o caso de grande
parcela da Banda P (10+10 MHz em 2.500-2.510 II 2.620-2.630), as quais, em
momento posterior, foram renunciadas por seus outorgados (Grupo Sky é um
exemplo) e, até o presente momento, não foram submetidas a novo certame
licitatório.

70.

Outra diferença entre espectro destinado e outorgado que deve ser

observada é a inclusão de blocos de faixa de radiofrequência que tiveram a
sua licitação deserta, tais como Lotes em 1.800 e 1.900 MHz e suas respectivas
faixas de extensão.
71.

Portanto, para que haja uma análise realista do que há de espectro

relevante para a competição no serviço móvel atual e de médio prazo, deve-se
considerar somente o espectro efetivamente autorizado, devendo o denominador
da fórmula ser ajustado para retratar apenas aquelas faixas que são atualmente
outorgadas e estão em uso pelas prestadoras do SMP.
72.

É neste sentido, visando apresentar o cenário investigado pelo 1.

Conselheiro Relator que a TIM, por meio da tabela abaixo, sintetiza o real e atual
cenário de espectro entre 1GHz e 3GHz atualmente verificado no SMP (estrutura
competitiva), mediante a consolidação de dados e análise comparativa, por
UF/Capitais, entre o espectro atualmente detido por cada prestadora, tendo como
fonte a análise dos Termos de Autorização em vigor.

Espectro entre 1GIlzeH
UF

AC

Capital

Rio Branco

OPERADORA

1800
MHz

2100
MHz

2500
MHz+P

Total
MHz

Cap3O%

CLARO+NEXTEL

30

40

60

130

32,5%

01

45

30

20

95

23,8%

TIM

45

20

20

85

21,3%

VIVO

20

30

40

90

22,5%
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AL

BA

CE

DF

ES

GO

MA

MG

50

40

130

33,3%

01

40

20

20

80

20,5%

TIM

20

20

20

60

15,4%

VIVO

50

30

40

120

30,8%

CLARO+NEXTEL

45

50

40

135

34,6%

01

40

20

20

80

20,5%

TIM

40

30

20

90

23,1%

VIVO

25

20

40

85

21,8%

CLARO+NEXTEL

45

50

40

135

34,6%

01

40

20

20

80

20,5%

TIM

40

30

20

90

23,1%

VIVO

25

20

40

85

21,8%

CLARO+NEXTEL

65

40

40

145

37,2%

DI

45

30

20

95

244%

Manaus

AI'

40

Maceió

AM

CLARO+NEXTEL

Macapá

Salvador

Fortaleza

Brasília

TIM

20

20

20

60

15,4%

VIVO

20

30

40

90

23,1%

CLARO+NEXTEL

40

50

40

130

33,3%

01

40

20

20

80

20,5%

TIM

20

20

20

60

15,4%

VIVO

50

30

40

120

30,8%

CLARO+NEXTEL

30

40

40

110

28,9%

01

45

30

20

95

250%

TIM

45

20

20

85

22,4%

VIVO

20

30

40

90

23,7%

CLARO+NEXTEL

50

40

40

130

33,3%

01

45

30

20

95

24,4%

TIM

35

20

20

75

19,2%

VIVO

20

30

40

90

23,1%

CLARO+NEXTEL

30

40

40

110

28,9%

Dl

45

30

20

95

25,0%

TIM

45

20

20

85

22,4%

VIVO

20

30

40

90

23,7%

CLARO+NEXTEL

45

50

40

135

34,6%

01

40

20

20

80

20,5%

TIM

40

30

20

90

23,1%

VIVO

25

20

40

85

21,8%

CLARO+NEXTEL

60

50

40

150

38,5%

Dl

40

20

20

80

20,5%

TIM

30

20

20

70

17,9%

VIVO

20

30

40

90

23,1%

Vitória

Goiânia

São Luís

Belo Horizonte
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MS

PA

PB

PE

P1

PR

Cuiabá

Belém

João Pessoa

Recife

110

28,9%

01

45

30

20

95

25,0%

TIM

45

20

20

85

22,4%

VIVO

20

30

40

90

23,7%

CLARO+NEXTEL

30

40

40

110

28,9%

01

45

30

20

95

250%

TIM

45

20

20

85

22,4%

VIVO

20

30

40

90

23,7%

CLARO+NEXTEL

45

50

40

135

34,6%

0!

40

20

20

80

20,5%

TIM

40

30

20

90

23,1%

VIVO

25

20

40

85

21,8%

CLARO+NEXTEL

40

50

40

130

33,3%

01

40

20

20

80

20,5%

TIM

20

20

20

60

15,4%

VIVO

50

30

40

120

30,8%

CLARO+NEXTEL

40

50

40

130

31,7%

01

40

20

20

80

19,5%

TIM

20

20

40

80

19,5%

VIVO

50

30

40

120

29,3%

CLARO+NEXTEL

40

50

40

130

33,3%

01

40

20

20

80

20,5%

TIM

20

20

20

60

15,4%

VIVO

50

30

40

120

30,8%

CLARO+NEXTEL

50

40

40

130

32,5%

01

40

30

20

90

22,5%

TIM

30

20

40

90

22,5%

VIVO

20

30

40

90

22,5%

CLARO+NEXTEL

45

40

40

125

30,5%

01

45

30

20

95

23,2%

TIM

40

20

20

80

19,5%

VIVO

20

30

60

110

26,8%

CLARO+NEXTEL

40

50

40

130

33,3%

01

40

20

20

80

20,5%

TIM

20

20

20

60

15,4%

VIVO

50

30

40

120

30,8%

CLARO+NEXTEL

30

40

40

110

28,9%

01

45

30

20

95

25,0%

TIM

45

20

20

85

22,4%

VIVO

20

30

40

90

23,7%

Rio de Janeiro

Natal

RO

40

Curitiba

RN

40

Teresina

Ri

30

Campo Grande

MT

CLARO+NEXTEL

Porto Velho
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CLARO+NEXTEL

45

50

40

135

34,6%

01

40

20

20

80

20,5%

TIM

40

30

20

90

23,1%

VIVO

25

20

40

85

21,8%

CLARO+NEXTEL

30

40

40

110

27,5%

01

45

30

20

95

23,8%

TIM

45

20

20

85

21,3%

VIVO

20

30

60

110

27,5%

CLARO+NEXTEL

50

40

40

130

32,5%

01

40

30

20

90

22,5%

TIM

30

20

20

70

17,5%

VIVO

20

30

60

110

27,5%

CLARO+NEXTEL

65

40

40

145

37,2%

01

45

30

20

95

24,4%

TIM

20

20

20

60

15,4%

VIVO

20

30

40

90

23,1%

CLARO+NEXTEL

50

40

40

130

31,7%

01

40

20

20

80

19,5%

TIM

40

30

20

90

22,0%

VIVO

20

30

60

110

26,8%

CLARO+NEXTEL

30

40

40

110

27,5%

01

45

30

20

95

23,8%

TIM

45

20

20

85

21,3%

VIVO

20

30

60

110

27,5%

Boa Vista

RR

Porto Alegre

RS

Florianópolis

SC

Aracaju

SE

SP

São Paulo

Palmas

TO

73.

A tabela acima demonstra que, para fins de análise concorrencial:
(i)

A releitura do cap conforme quesito formulado no Ofício CADE n.°
7300I20I9IGAB5ICADE, de 01.11.2019, ou seja, considerando o

espectro efetivamente outorgado, entre 1GHz e 3GHz (faixa de
radiofrequência que se constitui em insumo relevante para a
competição em médio prazo), coloca a concentração das
Requerentes acima dos 30% (trinta por cento) do cap previsto pelo
Regulamento aprovado pela Resolução n.° 703/2018, em 20 das 27
UF/Capitais brasileiras;
(ii)

Em 20 da 27 UF/Capitais brasileiras a releitura concorrencial do
espectro efetivamente detido pelas Requerentes após a Operação
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se situa entre 30% e 40% do total outorgado, ou seja, naquele
intervalo em que a regulamentação indica como admissível
somente "mediante condicionamentos".
III. REMÉDIOS PROPOSTOS
74.

Dessa forma, visando à garantia do ambiente competitivo, torna-se

imperiosa a atuação desse E. CADE para mitigar os efeitos adversos gerados pela
Operação. Isso porque, no cenário pós-Operação, como inequivocamente
demonstrado, o acúmulo de espectro concentrado em um único player tem a
capacidade de gerar distorções irreparáveis ao mercado.
75.

Como visto em diversas ocasiões, e corroborado pelos Estudos Técnicos

apresentados ao longo da instrução deste AC, a TIM reforça que:
(i)

O espectro de radiofrequência, ativo escasso e limitado, configura
insumo essencial para a prestação e ampliação do serviço de telefonia
móvel. Portanto, não deve restar concentrado na mão de um único
player, sob pena de gerar efeitos nocivos e irreversíveis à concorrência
no setor;

(ii)

As "formas alternativas e complementares" trazidas pela SG como
potenciais soluções à distorção competitiva ocasionada pela Operação
(desequilíbrio na detenção de espectro) não mitigam, em absoluto, o
desequilíbrio na detenção de espectro e, em todos os casos, podem até
mesmo agravá-lo;

(iii)

É necessária observância da conclusão alcançada no Estudo Técnico
CPQD de que "quanto maior a disponibilidade espectral maior a
capacidade disponível e, de forma geral, os efeitos das técnicas e
estratégias de racionalização analisadas são maximizados" 24 .

76.

Diante de tais fatos, isto é, e dos prejuízos ao ambiente concorrencial

decorrente da Operação, torna-se imperiosa a aplicação de remédios por esse E.
CADE, haja vista que, com base no Guia de Remédios Antitruste ("Guia"),
encontram-se presentes todos os requisitos necessários à sua aplicabilidade
na presente Operação, como sintetizado na tabela abaixo.

24

Estudo técnico preparado pelo CPQD - Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, pág. 20.
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Cessão temporária do insumo essencial de radiofrequência em 1.800 e/ou 2.100 MHz
Condicionamento
Canalização dos
Blocos de RF

Sem ônus para a cedente
5+5 na faixa de 1.800 MHz e/ou
5+5 na faixa de 2.100 MHz
03 anos

Prazo
Instrumento
Regulatório

Ou até a reavaliação do cenário competitivo
Regulamento de Uso de Espectro
Resolução ri.0 671, de 03 de novembro de 2016

Elegibilidade

Operadoras com gap acima de 45% de recursos espectrais, comparada com
operadora resultante da operação, com eventuais moderações a níveis regionais

Condições
Econômicas

Proporção ao valor atualizado do preço de aquisição da radiofrequência

77.

Observa-se que a situação fática trazida na presente manifestação se

encontra totalmente em consonância com a motivação prevista no Guia para que
este remédio seja aplicado. Vejamos.
"ACs horizontais ou verticais podem gerar prejuízos à concorrência ao
mudarem os incentivos em dados mercados, criando condições para que as
Requerentes diretamente envolvidas possam exercer poder de mercado
(efeito unilateral). Ainda, ACs podem alterar a configuração do mercado
relevante de tal forma que aumente a probabilidade de coordenação tácita
ou explícita entre competidores (efeito coordenado). Por fim, ACs verticais,
ao criarem ou reforçarem posição de dominância, seja a montante ou a
jusante, podem gerar prejuízos à concorrência pela eliminação ou
discriminação de concorrentes eficientes atuais ou potenciais
(fechamento de mercado).
Em todos esses casos, os remédios devem mitigar o potencial prejuízo
ao ambiente concorrencial decorrente da operação, restaurando as
condições de rivalidade e de entrada presentes no cenário préoperação."
78.

Conforme já reconhecido pela SG no âmbito do presente processo, existe

um significativo desincentivo à entrada de novos pIa yers (barreiras à entrada) no
mercado de telecomunicações móvel, vez que se faz necessário, por exemplo, o
investimento massivo em infraestrutura, aquisição de licenças e, também,
significativos custos comerciais de captação de clientes.
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79.

Desta maneira, faz-se imperativa a manutenção de condições que

promovam a competição entre os players hoje existentes e atuantes no
mercado, ou seja, a necessária aplicação de remédio antitruste, haja vista que
o potencial prejuízo decorrente da Operação reside na concentração de
insumo absolutamente necessário para a ampliação e prestação do serviço
objeto do presente mercado, o espectro de radiofrequência.
80.

Uma vez identificada e fundamentada a motivação para a intervenção desse

E.CADE mediante a aplicação de remédios antitruste efetivos, verifica-se que no rol
exemplificativo do Guia (item 1.4, alínea 'v') a modalidade proposta pela TIM possui
integral consonância com a experiência antitruste. Veja-se.
"v. obrigação de fornecimento de insumos ou acesso a ativos-chave para
concorrentes verticalmente relacionados",
81.

Portanto, é plenamente factível a possibilidade de cessão de porção de

espectro de radiofrequência, tal como será detalhado abaixo, vez que o acesso a
este ativo seria o único remédio que possibilitaria a manutenção relativa da
capacidade de rede de concorrentes. Neste sentido, cabe mais uma vez fazer o
alerta já explicitado pela TIM acerca do "perigo do duopólio"25, e
consequentemente, para a preservação do cenário competitivo no médio prazo há
de ser considerada a necessidade de gestão do desequilíbrio entre a capacidade
espectral do 11e 31players em termos de dotação de radiofrequências.
82.

Presentes a motivação e os instrumentos para o emprego do remédio, a TIM

apresentará a seguir o racional técnico e lógico que embasa a presente proposição.
83.

Para a formatação do presente desenho de remédio a ser aplicado à

Operação são utilizadas a seguintes premissas:

25

A estrutura atual do mercado demonstra que a quantidade de espectro está concentrada nos grupos que
possuem maior receita liquida. Ou seja, considerando que o espectro é o maior diferencial competitivo no mercado,
é esperado que os grupos com maiores recursos e receitas tenham mais capacidade de investir não só em novas
frequências, mas também nas "formas alternativas e complementares" discutidas para otimizar sua capacidade de
rede, aumentando o desequilíbrio no mercado. O efeito nefasto desse cenário será a gradativa redução da
capacidade competitiva dos players com menor dimensão financeira e operacional. e, diferente do que sugere a
SG-CADE, o risco não é a diminuição de quatro players para três, mas da involução do mercado até um duopólio.
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(i)

Cenário de distribuição do espectro total outorgado pré-Operação
(status quo) por prestadora e por UF/Capital;

(ii)

Gap de espectro existente entre 10 e 31colocado em spectrum share
pré-Operação por UF/Capital (média nacional em 33%);

(iii)

Cenário de distribuição do espectro total outorgado pós-Operação por
prestadora e por UF/Capital;

(iv)

Gap de espectro existente entre 11 e 31colocado em spectrum share
pós-Operação por UF/Capital (média nacional em 54%);

(v)

A aplicação do remédio dar-se-ia mediante a Oferta de Exploração
Industrial de Radiofrequência nos seguintes termos:
a. Oferta de uma portadora (5+5 MHz da faixa de 1.800 MHz ou 5+5
MHz da faixa de 2.100 MHz) em localidades com gap espectral pósOperação superior a 45%, percentual de referência que se situa no
intervalo das médias nacionais do gap pré-Operação - 33% - e pósOperação - 54%, entre 11e 31colocado em spectrum share e;
b. Oferta de duas portadoras (5+5 MHz da faixa de 1.800 e 5+5 MHz
da faixa de 2.100 MHz) em localidades com gap espectral pósOperação superior a 45% entre 11e 31colocado em spectrum share,
e, ainda, quando o incremento do gap espectral entre pré e pósOperação nas UFfCapitais for igual superior a 90%.

84.

Em termos de prazo de vigência do acordo decorrente da Oferta de

Exploração de Radiofrequências, o prazo de referência seria de 3 anos ou até que
movimentos estruturais tragam reequilíbrio do espectro, tais como, efeitos prócompetitivos de novas radiofrequências em Leilões da Anatel, regulamentação e
implementação do mercado secundário de radiofrequências (Lei 13.879/2019) e
novas operações de M&A que, certamente, passarão pelo crivo do CADE.
85.

Em termos de Condições Econômicas, o Valor de Referência da Oferta de

Exploração de Radiofrequências deverá refletir a atualização do preço de aquisição
daquele espectro, proporcional ao tempo de utilização (de 1 a 3 anos), à parcela do
espectro (1 ou 2 portadoras) e, também, à relação população da área geográfica
correspondente (UF).
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Pre Merger (1-3) 1 Post Merger (1-3) 1
U

Capitais

CLARO

NEXTEL

01

TIM

CLARO
+
NEXTEL

VIVO

à MHz

AC
AL
AM

Rio Branco
Maceió
Manaus

174
140
154

20
40
40

100
85
85

110
110
115

140
154
135

194
180
194

64

AP

Macapá

154

40

85

115

135

194

BA

Salvador

144

40

100

110

140

184

CE

Fortaleza

140

40

85

110

154

180

DF
ES

Brasília
Vitória

140
140

20
40

114
100

110
114

140
140

GO

Goiânia

140

20

114

110

MA

São Luís

154

40

85

MG
MS
MT

Belo Horizonte
Campo Grande
Cuiabá
Belém
João Pessoa
Recife
Teresina
Curitiba
Rio deJaneiro
Natal
Porto Velho
Boa Vista
Porto Alegre
Florianópolis*

135
140
140
154
140
140
140
135
135
140
154
154
140
135
130
144
154

40
20
20
40
40
40
40
20
40
40
20
40
20
20
40
50
20

85
114
114
85
85
105
85
95
100
85
100
85
114
95
100
85
100

PA

PB
PE
P1
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO

Aracaju
São Paulo
Palmas

* TPA possui 10 MHz (5+5 MHz) na localidade.
Spectrum Lider
Pre Merger

Spectrurn Líder

1 Post Merger

à%

A MHz

A%

84
70
79

76%

39

58%
40%
34%

39

34%

79

34

31%

44

40%

160
180

26

140

160

115

135

120
110
110
115
110
130
110
154
119
110
110
115
110
134
110
115
110

154
140
140
135
154
154
154
140
160
154
140
135
160
160
154
155
160

-

F

-

Pre vs Post (1-3)
A MHz

Incremento
MHz
Z

1

Remédio
Oferta de MHz
pela Spectrum
Líder

69%

20
26
40

103%

4.

20

69%

40

103%

<-

20

74

67%

40

118%

4.

20

70

64%

26

59%

46
66

40%
58%

20
40

77%

26

23%
23%

154%

26

23%

46

40%

20

77%

194

39

34%

79

69%

40

103%

175
160
160
194
180
180
180
155
175
180
174
194
160
155
170
194
174

34

28%
23%
23%
34%
40%
18%
40%
14%
34%
40%
40%
34%
40%
19%
40%
35%
45%

55
46
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Em seu capítulo 2, o Guia prevê os princípios e as diretrizes gerais para

86.

remédios efetivos, consequentemente, requisitos a serem observados pela
autoridade na modulação das obrigações a serem impostas às Requerentes, isto é:

87.

(1)

Proporcionalidade;

(ii)

Tempestividade;

(iii)

Verificabilidade e;

(iv)

Factibilidade.
No presente caso, o remédio proposto é proporcional na medida em que o

objetivo pretendido com a obrigação é viabilizar o acesso a insumos que
efetivamente permitam a diminuição dos impactos resultantes da presente
Operação, isto é, a promoção de um maior equilíbrio na detenção de espectro.
Desta maneira, privilegia-se a promoção de um ambiente competitivo em
detrimento de interesses privados.
88.

Pela metodologia proposta pela TIM, o remédio somente será aplicável em

UFs em que o gap espectral teve um crescimento muito significativo frente ao
cenário pré-Operação. Dessa forma, o remédio proposto visa endereçar as
preocupações concorrenciais identificadas na Operação, e também respeita o
investimento realizado pelas Requerentes, na medida em que é desenhado para
endereçar preocupações em regiões que efetivamente demandem intervenção, isto
é, fixação em um patamar de gap em 45% (quarenta e cinco por cento) garante
direito de uso de maior capacidade, ao mesmo tempo, preserva o mercado
competitivo com a disponibilização do recurso no atacado.
89. Ainda, verifica-se que a implementação do remédio é totalmente
proporcional às preocupações identificadas, na medida em que as condições de
transferência do espectro são estruturadas para redistribuir espectro em bases
ponderadas pela população a ser beneficiada. Em termos do prazo estabelecido,
este também é proporcional, na medida em que pré-definido (3 (três) anos, ou até
que haja a ocorrência de fatos novos que reequilibrem o ambiente competitivo), isto
é, até a aquisição direta ou indireta de novo espectro por meio de leilão, mercado
secundário ou processo de MA.
90.

Para que o princípio da tempestividade faça-se presente, a concepção do

remédio deve prever o endereçamento de obrigação que permita a resolução das
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preocupações concorrenciais da forma mais possível, isto é, devem ser priorizados
mecanismos que disponibilizem o ativo para utilização dos concorrentes em prazo
factível para que estes possam efetivamente concorrer e promover o equilíbrio
entre as forças de mercado e, ao mesmo tempo, permitam a sua reversibilidade de
forma igualmente facilitada.
91.

Nesta linha, a proposição trazida pela TIM, isto é, a adoção e a utilização,

de forma impositiva, de instrumento regulatório já existente e praticado (Exploração
Industrial de Radiofrequência), viabilizaria a ativação da porção de espectro de
radiofrequência, em curtíssimo prazo, o qual somente seria precedido de processo
de licenciamento, em caráter secundário, junto à ANATEL (o qual não costuma
ultrapassar 10 dias) a ser iniciado e custeado pelas interessadas, não importando
em quaisquer ônus à cedente (Requerentes).
92.

Já no tocante à verificabilidade do remédio, essa se dará de forma

simples, na medida que, conforme informado anteriormente, o mero licenciamento
da estação em que se dará o emprego da faixa de radiofrequência já demonstraria
o efetivo uso pelas interessadas do ativo cedido pelas Requerentes.
93.

No que tange à factibilidade, verifica-se que o remédio proposto também

considera critérios de temporalidade e reversibilidade, pois a sua formatação
configura a habilitação de porção do espectro em sua rede, em caráter
praticamente imediato (a depender das configurações dos equipamentos instalados
no site), a qual perdurará temporariamente, seja ao longo de 03 (três) anos, seja
até a ocorrência de fatos novos que tendem a reequilibrar o cenário de
desequilíbrio. Ou seja, o desenho do remédio proposto permite que os demais
competidores abaixo de um nível de detenção espectral possam efetivamente atuar
no mercado relevante afetado negativamente pela Operação, não importando em
afetação e custos excessivos para nenhuma das partes, bem como a preservação
do ativo adquirido pelas Requerentes.
94.

Nesse sentido, em observância à orientação do Guia que reconhece que as

obrigações de concessão de acesso a insumos considerados essenciais são
alternativas factíveis para sanar preocupações concorrenciais vislumbradas no
âmbito de uma relação vertical, a própria experiência antitruste demonstra que a
cessão de infraestrutura a rivais por prazo determinado é medida factível e
eficiente. Como aventado em sede de Recurso, a TIM, fazendo analogia com o
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remédio tradicionalmente adotado por autoridades antitruste no contexto do
mercado de aviação civil, demonstra que a disponibilização de s!ots a concorrentes
tem sido remédio aplicado no contexto deste mercado26 .
95.

Inclusive, o próprio CADE já reconheceu que a disponibilização de slots é

remédio frequentemente adotado no contexto de operações de fusão e aquisição
de companhias aéreas ao redor do mundo. Dessa forma, a TIM reitera que os
efeitos prejudiciais ao mercado, advindos da aquisição da Nextel pela Claro, podem
ser mitigados com remédio que consiste em cessão de capacidade a
concorrentes, por tempo pré-determinado.
96.

Em linha, ainda, com as diretrizes estabelecidas pelo Guia, o remédio

proposto promove um equilíbrio entre a eficiência alcançada pela disponibilização
de espectro originalmente das Requerentes a concorrentes que têm condições de
garantir a continuidade na qualidade da prestação de serviços, e a garantia das
condições de rivalidade no mercado, considerando que parte excedente do
espectro estaria temporariamente em posse de concorrentes. Nesse contexto, é
importante ressaltar que as condições de rivalidade prejudicadas no cenário pósOperação, estariam sendo corrigidas pela aplicação do remédio proposto.
97.

Outro elemento essencial que, por orientação do CADE e demais

autoridades antitruste ao redor do mundo, deve ser levado em consideração no
contexto do desenho de remédios, diz respeito aos custos relacionados ao
monitoramento da medida. Nesse sentido, não só o próprio remédio pretendido é
facilmente verificâvel, como informado acima, mas também, com vistas a facilitar o
monitoramento da medida, a TIM entende adequado determinar que a duração do
remédio compreenda período fixo de 03 (três) anos, ou evento que reequilibre as
condições de mercado, na medida em que os prazos representam critério objetivo,
98.

Ou seja, além de todas as variáveis apontadas acima, considerando a

impossibilidade de o CADE estar diretamente envolvido na supervisão das
obrigações assumidas em acordos dessa natureza, o remédio proposto também
atende à condição de ser de fácil monitoramento, conforme orientação do Guia.
Todavia, a TIM entende que para garantir a efetividade do remédio, não deve ser
26

Confira: Ato de Concentração no 08700.004211/2016-10. Requerentes: TAM Linhas Aéreas S.A., Iberia Lineas
Aereas de Espana S.A. Operadora e Sociedad Unipersonal British Airways Pico. Aprovada em 27.3.2019; Ato de
Concentração no 08012.009497/2010-84. Requerentes: TAM S.A. e LAN Airlines S.A. Aprovada em 14.12.2011;
Caso COMP/39.964 - AF-KL/DL/AZ. Caso COMP/F-1/39.596- BAIAA/IB.
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desconsiderada a possibilidade de se contar com um trustee de monitoramento
que auxilie a autoridade na fiscalização das obrigações - a exemplo do trustee
adotado em Operações como Holcim/Lafarge (2014), GSK/Novartis (2015),
Bali/Rexam (2015) e Dow/Dupont (2016).
Ainda sobre o Guia, em especial no item 8.1, é reiterado pela autoridade,

99.

como não poderia ser diferente, que esta também é legitimada para aplicação de
remédios em mercados regulados, os quais somente deverão observar os preceitos
regulatórios vigentes, visando a harmonização do remédio antitruste ao cenário
regulado, conforme se verifica abaixo.
"A existência de um regulador setorial não impede o Cade de aplicar
remédios que entenda necessários à proteção da concorrência. O objetivo
da autoridade da concorrência é complementar, se necessário,
exigências do regulador setorial. Os remédios em setores regulados
devem dialogar com a regulação setorial para torná-los mais efetivo.
Pode existir a conveniência de diálogo entre o Cade e o regulador para a
compatibilidade do remédio com o arcabouço regulatório setorial."
100.

Neste sentido, identifica-se uma total incongruência à realidade fática na

alegação trazida pela pelas Requerentes na manifestação apresentada em
31.10.2019, em especial no item 133, o qual se transcreve abaixo.
"133. A proposta de remédios sugerida pela TIM já existe e é
regulamentada pela ANATEL na Resolução n.° 671/2016, que trata da
exploração industrial de radiofrequência. Trata-se de claro movimento da
TIM de tentar, via CADE, reduzir os custos de negociação que teria
caso solicitasse tais "remédios" à agência reguladora, uma vez que a
Resolução citada prevê a necessidade de negociação entre as partes
interessadas sob tutela da ANA TEL."
101.

Ao realizar tal "afirmação", as Requerentes basicamente cometem dois erros

estruturais:
(i)

Independentemente da inserção do mercado relevante em um ambiente
regulado, a atuação do CADE é reconhecidamente complementar à
do regulador, em especial, ao deparar-se com situação fática em que é
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necessária a proteção da concorrência. Portanto, tal como preceitua o
Guia, eventuais "remédios em setores regulados devem dialogar
com a regulação setorial para torna-los mais efetivos." e;
(ii)

A Exploração Industrial definida na Resolução n.° 671/2016, não
possui qualquer característica de "remédio regulatório" de
aplicação compulsória construído para a correção de eventual
distorção mercadológica,

caso assim fosse, este teria sido

formalmente pleiteado pela TIM à Anatel.
102.

Diante do exposto, constata-se que a postura defendida pelas Requerentes

não possui qualquer lastro de razoabilidade, muito pelo contrário,

SÓ

reforça a

necessidade e oportunidade da proposta de remédio trazida pela TIM. Ainda,
constata-se que tal medida é absolutamente proporcional, razoável e de fácil
implementação e monitoramento, estando assim integralmente aderente a todos os
preceitos delineados pela autoridade antitruste. Indicativo deste caráter de
complementariedade entre regulação e antitruste é que as situações em que os
cenários de desiquilíbrio na detenção de espectro autorizado (pós-Operação), isto
é, 20 das 27 UFs, correspondem quase que perfeitamente com as localidades em
que se identificou a necessidade de aplicação de remédio.
IV.

CONCLUSÕES

103.

Com base em todo o exposto, a TIM reitera a sua intenção e disposição de

colaborar para que esse E. CADE tenha real e completa visibilidade sobre a
importância do espectro de radiofrequência para a preservação do ambiente
competitivo no mercado de telecomunicações brasileiro.
104.

Para tanto, mediante a apresentação de Estudos Técnicos concretos

realizados por entidades reputadas, independentes e nacional e internacionalmente
reconhecidas, a TIM acredita ter sido capaz de demonstrar a significativa
prejudicialidade na manutenção da aprovação da Operação sem a devida
fixação de condicionantes que enderecem a mitigação do desequilíbrio na
concentração de espectro, na medida em que:
(i)

As "formas alternativas e complementares" propostas pela SG que,
em sua visão, poderiam garantir a mitigação dos efeitos provenientes da
presente Operação não importam em ganho de capacidade espectral
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capaz de reverter o desequilíbrio, muito pelo contrário, unicamente
privilegiam agentes de mercado que possuem maior quantidade de
radiofrequência;
(i i)

Atualmente a realização de novo certame pela ANATEL direcionado
a outorgar novos direitos de uso de radiofrequência ainda é fato
incerto, sem qualquer previsão para a sua ocorrência e, ainda, caso
tenha seguimento tal como proposto, também não poderá endereçar o
efetivo emprego de eventual espectro adquirido em curto e médio
prazo, devido as caracteristicas tecnicas inerentes as taixas
licitadas, que, na quase totalidade não pertencem ao atual cenário
tecnológico brasileiro;

(iii)

Ao realizar uma análise concreta sobre o cenário atual e futuro de
detenção de espectro, vislumbra-se grande distanciamento no acesso
aos recursos inerentes e iminentemente necessários para a
prestação do serviço entre players do mercado, o que, já em um
curto prazo, gerará impactos negativos significativos à concorrência;

(iv)

Em uma análise aprofundada sobre o tema vislumbra-se que a adoção
de remédios com o intuito de garantir o acesso à parcela do espectro
de radiofrequência atualmente pertencente à Nextel

é medida

necessária para a sustentabilídade do mercado de
telecomunicações móvel,

portanto, visam unicamente mitigar a

potencialidade de concentração de mercado (risco de duopólio), sem
nenhum tipo de impacto operacional para as Requerentes;
(v)

O remédio proposto pela TIM encontra-se devidamente motivado,
bem como atende integralmente os princípios e requisitos
estabelecidos pelo CADE, em seu Guia de Remédios Antitruste;

105. Visando ratificar, mais uma vez, a importância do acesso e da preservação
do equilíbrio na distribuição de espectro de radiofrequência para a manutenção da
competitividade no mercado, a TIM se vale de declaração feita pelo Conselheiro
da ANATEL, Emmanoel Campelo, em entrevista dada à mídia especializada`,
que, por sua vez, sacramenta que, a depender da forma em que o espectro de
radiofrequência é distribuído, será consolidado o duopólio no setor de
telecomunicações.
27

Disponivel em: http://www.telesintesecom.brfIeilao-do-5g-temque-mudar-para-evitar-o-risco-do-duopolio-dizcampelo-da-anatel/
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"LEILÃO DO SG TEM QUE MUDAR PARA EVITAR O RISCO DO
DUOPÓLIO, DIZ CAMPELO, DA ANATEL ( ... )
"Ora, essa modelagem cria uma assimetria muito grande, pois, no final,
poderão restar apenas duas grandes empresas controlando 120 MHz, cada,
da frequência da 5G. Os demais pia yers simplesmente estarão expelidos
desse novo serviço. Estará sendo institucionalízado o duopólio no setor,
o que não podemos admitir".
V. PEDIDOS
106.

Diante do exposto, a TIM entende ter trazido maiores argumentos e

detalhamento sobre questões técnicas e mercadológicas que circundam a
Operação, inclusive mediante a juntada de Estudos Técnicos que embasam seus
argumentos os quais efetivamente demonstram que as alternativas propostas pela
SG não endereçam o problema da elevada concentração de espectro resultante da
Operação, mas sim tendem a agravá-lo.
107.

A empresa entende, ainda, que a Operação, na forma proposta, tem o

potencial de causar danos relevantes ao ambiente competitivo do mercado de
SMP. Por essa razão, a presente manifestação, que deve ser analisada em
conjunto com o Recurso apresentado pela TIM, tem o objetivo de fornecer
informações e subsídios adicionais para instruir a análise deste ato de
concentração.
108.

Em vista dos prejuízos que podem advir da combinação dos ativos das

Requerentes, e conforme detalhadamente descrito acima, no mérito, a TIM requer
que:
a. Seja reformada a Decisão da Superintendência Geral para que
reconheça que premissas adotadas em seu fundamento não
endereçam, de forma adequada, o problema decorrente da
concentração de espectro no cenário pós-Operação;
b. Seja determinada a aprovação com restrições da Operação, mediante
a assinatura de Acordo em Controle de Concentrações que preveja a
imposição de remédio que permita o acesso à parcela das faixas de
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radiofrequência atualmente pertencentes à Nextel, aos demais pia yers
do mercado com menor dotação de espectro, nas condições acima
descritas, por período de 03 (três) anos ou até que haja reequilíbrio no
mercado, o qual deverá ser objeto de acordo formal com as interessadas
antes do fechamento da Operação e;
c. A coordenação entre CADE e Anatel para intermediação das referidas
negociações e a efetiva aplicação do remédio, mediante a expedição
das outorgas e autorizações necessárias.
109. Finalmente, a TIM permanece integralmente à disposição desse E. CADE
para fornecer quaisquer eventuais elementos adicionais que se façam necessários
para a perfeita compreensão dos argumentos aduzidos no presente Recurso.
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Resumo
O rápido crescimento de dispositivos móveis celulares nos últimos anos tem resultado em
uma demanda por espectro rádio sem precedentes. Entretanto, o espectro rádio é um
recurso limitado e seu valor tem aumentado de forma considerável devido a esta demanda.
Como a escassez de espectro tem um impacto na economia dos países, a comunidade de
pesquisa e organismos de padronização têm envidado esforços em utilizar o espectro
disponível de forma mais racional.
Estes esforços têm resultado em técnicas para melhorar a capacidade da rede e a
utilização do espectro de modo mais eficiente em termos de tempo, espaço e frequência.

2 Introdução
O presente relatório técnico elaborado pela Fundação CPQD à TIM SIA contempla uma
análise teórica de um conjunto de técnicas existentes que permitem o aumento da
capacidade de tráfego nas redes de acesso (Radio Access Network - RAN) e a avaliação
dos ganhos obtidos com as estratégias de racionalização no uso do espectro licenciado de
forma a mitigar cenário de menor disponibilidade de espectro para as operadoras de
telefonia celular.

3 Técnicas para aumento da capacidade de tráfego de um sistema celular
As redes móveis de telefonia celular em operação no Brasil utilizam diferentes gerações de
tecnologias, desde GSMIEDGE (2G) até a LTE (4G). Embora já se tenha pilotos da
tecnologia 5G em operação no país, este relatório focará somente nas tecnologias de 4a
geração, disponíveis ao público em geral, também conhecidas como Long Term Evolution
(LTE).
A padronização do LTE é realizada pelo 3GPP' através de versões de documentos
denominados de especificações técnicas (Technical Specifications - TS). De modo geral, o
3GPP mantém a tecnologia atualizada com um lançamento de uma nova versão,
usualmente, em intervalos de aproximadamente um ano e meio. Essas versões são
agrupadas e nomeadas com marcas específicas quando são identificadas funcionalidades
muito semelhantes. Assim, temos o LTE, definido pelas versões 8 e 9; o LTE-Advanced,
definido pelas versões 10, 11 e 12; e finalmente o LTE-Advanced-Pro, que é definido pelas
versões 13, 14, e 15 dos documentos da série 36 do 3GPP. A Figura 1 apresenta um
resumo das principais funcionalidades padronizadas em diferentes versões das normas do
3GPP.

1

Fórum Internacional responsável da padronização do LTE e sua evolução.
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Figura 1 - Evolução das versões do padrão definido pelo 3GPP
Não é um fenômeno recente que aplicações como Facebook, Youtube, Twitter, Instagram
estão gerando cada vez maior demanda de velocidade de transmissão dos terminais
celulares. Nesse sentido, com a finalidade de suportar as novas demandas dos serviços
que hoje são oferecidos na Internet, técnicas de aumento de eficiência espectral foram
adotadas na padronização do LTE a fim de se aprimorar a experiência do usuário final.
Nos últimos anos, as funcionalidades da tecnologia LTE evoluíram rapidamente e bem
como sua disponibilidade comercial para as operadoras. O mercado brasileiro passou até
mesmo a adotar a nomenclatura comercial 4.5G para as redes que dispõem de
funcionalidades capazes de atingir taxas de transmissão de até 10 vezes superiores ao 4G
original (a base de referência é a versão 8 do 3GPP), e algumas destas funcionalidades
foram especificadas das versões 10 até 15 da série 36 do 3GPP.
Embora em se tratando de redes móveis celulares haja muitos outros fatores associados,
podemos recorrer ao teorema de Shannon-Hartley para uma abordagem inicial da questão
de capacidade de canal versus eficiência espectral. Este teorema define que a capacidade
máxima de um canal de comunicação do tipo AWGN (Additive White Gaussian Noise) é
dada por:
C = BW log 2 (1 + SNR)

onde O é a capacidade do canal, BW é a largura de banda do canal e SNR (Signal-toNoise Ratio) é a razão sinal-ruído.
Este limitante máximo de capacidade é para um modelo de canal do tipo AWGN, que é um
modelo muito simplificado para uma transmissão sem fio, sem mobilidade, com visada
direta, sem imperfeições de estimação de canal, perfeito sincronismo, etc. Na prática, os
sistemas trabalham em condições mais adversas, o que impõe desafios para o
desenvolvimento de sistemas capazes de se aproximar da capacidade de canal.
Já a eficiência espectral de um sistema de comunicações é dada pela razão entre a vazão
de dados (Rb) e a largura de banda ocupada pelo sistema (BW). Portanto, tomando-se o
teorema de Shannon-Hartley, poderíamos afirmar que a eficiência espectral máxima de um
sistema é dada por:

c
BW
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A partir do exposto, podemos afirmar que a eficiência espectral máxima de um sistema de
comunicação seria totalmente dependente da razão sinal-ruído (SNR). Decompondo a
SNR, o sinal recebido depende da potência transmitida, da distância de propagação do
sinal e das antenas utilizadas no transmissor e no receptor. Já o ruído é uma composição
do ruído térmico, de interferências, de imperfeições na estimação de canal e de
sincronismo, entre outros.
De todos os elementos mencionados, apenas a potência de transmissão estaria sob
controle das operadoras, mas há questões regulatórias e de segurança que limitam a
potência irradiada pelas radiobases, além da questão de interferência entre células. No
caso dos terminais há a questão de duração de bateria, ou seja, esta não é uma solução
viável para aumento da capacidade de tráfego de um sistema celular.
Se tais limitações existem, quais são as opções para se aumentar a vazão de dados em
uma rede móvel celular? A primeira e mais direta delas é o aumento da largura de banda
disponível, conforme explicitado no teorema de Shannon-Hartley. Como as operadoras têm
limitações de ocupação de espectro em um dado canal, existe a possibilidade de uso de
vários canais agregados. Esta técnica foi definida no 3GPP como Carrier Aggregation
(CA).
A segunda opção é a utilização de esquemas de modulação de maior eficiência espectral.
Entretanto, como também explicitado anteriormente, esta é uma opção limitada pela
máxima capacidade de canal, que estará diretamente relacionada com a SNR do sinal
recebido e, portanto, com a distância entre o usuário e a radiobase. E a terceira opção é o
emprego da tecnologia denominada MIMO (Multiple Input Multiple Output). Esta tecnologia
consegue aumentar a capacidade de tráfego criando múltiplos canais virtuais em paralelo,
com o emprego de múltiplas antenas no transmissor e no receptor.
A seguir cada uma destas técnicas será apresentada em maior profundidade, incluindo-se
referências às suas especificações no 3GPP.

3.1 Carrier Aggregation
A funcionalidade de CarrierAggregation (CA) tem a função de aumento de taxa disponível
através da agregação de uma certa quantidade de portadoras independentes designadas
como Component Carrier (CC). Esta agregação mantem a compatibilidade com as versões
anteriores, que continuam utilizando apenas uma CC, de forma a aceitar a operação de
terminais legados, não compatíveis com esta funcionalidade.
Cada um dos CCs podem ter largura de banda de 1.4, 3, 5, 10, 15 ou 20 MHz,
dependendo da largura de banda disponível. Na Release 10 do 3GPP, foi especificada a
possibilidade de agregação de até 5 CCs (Figura 2). Embora na Release 13 tenha sido
incluída a possibilidade de uso de até 8 CCs, até o presente momento (Release 16) não há
combinações superiores a 5 bandas na padronização. Portanto, a largura de banda
máxima atualmente é de 100 MHz de banda agregada, sendo que a agregação pode ser
realizada tanto no Uplink como no Downhink.
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Figura 2 - Exemplo de agregação de portadora para atingir uma banda largura de
banda igual a 100 MHz (fonte: [TU)

No que se refere ao tipo de agregação, podemos ter agregação de CC contíguas na
mesma banda, agregação de CC não-contíguas na mesma banda, ou ainda agregação de
CC em bandas distintas. A designação para as combinações padronizadas no 3GPP se dá
conforme a figura a seguir.
Contiguous
Intraband CA

Non-contiguous
Interband CA

Non-contiguous
Intraband CA

E-UTRA Band number

CA-1 C

CA-1 A-5A

CA-25A-25A

tt

Supported CA
bandwidth class
per E-UTRA Band

Supported CA
bandwidth class

Supported CA bandwidth class
per non-contiguous intraband CA sub-biock

Figura 3 - Convenção utilizada para as combinações de portadoras para o CA
(fonte: 3GPP - R4-122764)
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As classes de largura de banda apresentadas na Figura 3 são apresentadas na Tabela 1:
CA Bandwidth
Class

Aggregated
Transmission
Bandwidth
Configuration

Number of
contiguous
CC

Nominal Guard Band BWGB

A
B

NRsagg 5 100
25 < NRB agg 5 100

1
2

C

100 < NRS.agg s 200

2

D

200 < NRB,agg :5 300

3

E

300 < NRB,agg 5 400

4

F

400 < NRB agg

5

ai BWCharrnel(i) - O.5M1 (NOTE 2)
0.05 max(BWchaflfleI(1),BWchafle(2))
- 0.5zfi
0.05 max(BWchannel(1),13WchanneI(2)) 0.5Afi
0.05 max(BWchanfl1),BWchannaI(2),
BWchanriel(3)) - 0.5Afi
0.05 max(BWcnanel(1),BWchanneI(2)
BWChanne(3) BWChanreI(4) - 0.5f1
0.05 max(BWchanne(1),BWchanfleI(2)

500

BWchanne1(3) BWChannoI(4) BWCflanne1(5)

- 0.5Af1
700 < NRB,agg 800
8
NOTE 3
NOTE 1: BWChanneI(, j
1 2, 3, 4 is the channei bandwidth of an E-UTRA component carrier
according to Table 5.61 and Af1 = Af for the downlink with Af the subcarrier spacing while
Af1= O for the upiink.
NOTE 2: ai = 0.16/1.4 for BWChaflael(1)= 1.4 MHz whereas ai = 0.05 for ali otherchannei bandwidths.
NOTE 3: Appiicable for later releases.

Tabela 1 - Classes de largura de banda
Como exemplo, no caso do cenário brasileiro temos operações de redes LTE nas bandas
1, 3, 7, 28, 31 e 38, além de potenciais refarmings, como os das bandas 5 e 8. Assim, uma
operadora poderia fazer uso de agregações padronizadas pelo 3GPP, como a opção
CA_1-3-5-7-28, constante da Tabela 2 para ter maior capacidade de tráfego por usuário
com o uso de CarrierAggregation.
E-UTRA CA Band

E-UTRA Band

CA 1-3-5-7-2ã' 1, 3, 5, 7, 28
CA 1-3-7-8-20
1, 3, 7, 8, 20
CA 1-3-7-20-28' 1, 3, 7, 20, 28
CA-1 -3-7-20-32
1, 3, 7, 20, 32
CA-1 -3-7-20-42
1, 3, 7, 20, 42
CA-1 -3-8-11-28
1,3,8, 11,28
CA 1-3-20-32-42
1, 3, 20, 32, 42
CA 1-3-20-32-43
1, 3, 20, 32, 43
CA 1-3-32-42-43
1, 3, 32, 42, 43
NOTE 1: The frequency range in band 28 is
restricted for this CA band combination to
703-733 MHz for the U and 758-788
MHz for the DL
NOTE 2: The frequency range in band 28 is
restricted for this CA band combination to
718-748 MHz for the UL and 773-803
MHz for the DL

Tabela 2 - CA ínter-band de 5 bandas (Tabela 5.5A-2c da norma TS 36.101 V16.3.0)

3.2 Esquema de modulação
Toda transmissão realizada na interface aérea de um sistema de comunicação sem fio
utiliza diversas estratégias para executar a transmissão de bits entre o transmissor e o

Este relatório só deve ser reproduzido por inteiro.
CPqD -Todos os direitos reservados.

Nível de sigilo:

CONFIDENCIAL

DOT-08611.RT.01-A

FINAL

8121

receptor. Uma dessas estratégias é a responsável de mapear os símbolos do sistema de
transmissão digital com seus correspondentes bits de informação. Assim, uma das
técnicas mais utilizadas é a modulação QAM (Quadrature Amplitude Modulation) a qual
tem sido empregada por diversas tecnologias de comunicação.
Um fato importante da modulação QAM é que existe uma relação direta entre a modulação
QAM utilizada e a taxa de transmissão permitida na conexão, como ilustrado no gráfico da
Figura 4. Também existe uma relação direta entre o ruído do canal e a modulação QAM
que pode ser aplicada para manter uma determinada taxa de erro. Considerando a relação
do SNR e o tipo de modulação, é trivial conferir que as modulações de maior ordem, como
256-QAM, estão restritas a cenários onde o terminal se encontra muito próximo da estação
base, como no caso de small cells.
C

B

RAnribtian/ÇNP vç RFR

A

Cl

-.-256QAM -.- 64QjM

1cA'l -- CPSK

Figura 4 - Relação de Modulação QAM, taxa de erro e SNR no canal (fonte: Ref [10])
Até a versão 11 do 3GPP, a máxima cardinalidade de modulação que o LTE suportava, era
a 64-QAM, inclusive para níveis de SNR > 30 dB, que já permitiriam o emprego de
modulação 256-QAM, conforme o gráfico da figura anterior.
Assim, os documentos 3GPP TS 36.213 versões 12 e 13 passaram a contar com padrões
de modulação de maior ordem para considerar 256-QAM no Downhink. Entretanto, para
que o sistema consiga aproveitar essa ordem de modulação, o terminal deve dat suporte
ao mesmo. Assim, no padrão 3GPP 36.306 Versão 13 é feita a definição de terminais de
usuário (User Equipment - UE) de categoria 11, na qual é possível transmitir bits utilizando
a modulação 256-QAM.
Para entender a vantagem em termos de vazão de dados pela introdução do 256-QAM
com relação ao 64QAM, considerar as representações gráficas da Figura 5, onde cada
ponto do plano cartesiano representado pela combinação de bits é chamado de símbolo.
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Figura 5 — Representação das modulações I6QAM, 64QAM e 256QAM
Conforme verificado acima, a modulação n-QAM representa cada símbolo por k = 1092(n)
bits. Assim, a modulação 64-QAM representa cada símbolo por 6 bits, enquanto que, a
modulação 256-QAM representa cada símbolo por 8 bits.
Consequentemente, o ganho em vazão, ou seja, a capacidade para transmitir informação
na mesma unidade de tempo e de símbolo é de (8-6) 16 = 33%
A partir da versão 13 do padrão 3GPP série 36, o Upllnk também foi otimizado para utilizar
a modulação 640AM (anteriormente o LTE somente suportava 16-QAM no Uplink).
Mais recentemente, a Release 15 apresentou a proposta de uso da modulação 1024-QAM
no Downlink e 256-QAM no Uplink, o que aumenta ainda mais a eficiência espectral do
sistema, mas o torna mais susceptível ao ruído, tornando a aplicação prática restrita a
cenários de small celi.

3.3 MIMO
Desde a versão inicial de LTE até as versões do LTE-Advanced Pro, a tecnologia de
múltiplas antenas é utilizada, podendo ser aplicada em três finalidades distintas, que
podem ser combinadas entre si. A primeira é a de aumento da robustez da comunicação
com o uso de diversidade espacial. Basicamente, se o sinal das diferentes antenas
percorre caminhos distintos o suficiente, aumenta-se a probabilidade que pelo menos um
destes caminhos não esteja degradado, o que diminui as chances de recepção com erros.
Esta é uma técnica que traz ganhos principalmente para os usuários nas bordas da célula,
mas não aumenta a capacidade de tráfego máximo por usuário do sistema.
A segunda, chamada beamforming permite minimizar a interferência entre os usuários do
sistema, buscando direcionar a energia irradiada para um determinado usuário, ao mesmo
tempo em que se busca anular esta irradiação para um usuário que esteja utilizando o
mesmo canal, o que é possível desde que este não se encontre na mesma direção do
usuário de interesse. No LTE este beamforming se dá na forma do precoding. Neste caso
o ganho é na capacidade de tráfego agregado de uma célula (maior capacidade de
atendimento a diferentes usuários), mas assim como no primeiro caso, não há aumento da
capacidade máxima de tráfego por usuário do sistema.
Por fim, temos a possibilidade de uso de MIMO com a finalidade de multiplexação espacial,
o que corresponde a uma criação de canais virtuais paralelos para o aumento do
escoamento de tráfego para um mesmo usuário. Embora na versão 8 do padrão 3GPP já
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tenha sido definida a multiplexação espacial MIMO 4x4, ela tem sido levada ao mercado
somente nos últimos anos para contribuir substancialmente na experiência de usuário de
uma rede 4.5G.
O MIMO 4x4 consiste na transmissão de 4 fluxos simultâneos no Downlink e/ou no Uplink,
que permite a transmissão simultânea de diversos streams de dados acarretando
incremento da taxa transmitida (throughput) proporcional ao rank do canal MIMO. Este
rank depende da quantidade de cadeias de transmissão e recepção adicionadas, neste
caso, igual a 4.
O rank do canal está limitado pelo menor número de antenas utilizado no sistema, o que
geralmente se dá no terminal do usuário por questões de dimensões físicas. Em
smartphones de linhas premium é mais comum dispor de 4 antenas, porém o mais usual
em smartphones de entrada é o emprego de apenas 2, o que limita a multiplexação a
MIMO 2x2. Desde o Release 10 já se prevê até mesmo o uso de MIMO 8x8 no Downlink,
mas na prática esse uso é restrito a CPE's (Customer Premises Equipment) ou
equipamentos de maiores dimensões físicas (tablets e notebooks).

Tran3mitt.r

Air

1

Reivr

TX Antenna Pcrts linterf aceIM AntenmPoru

1 or 2 Cadeworda

RI

PMI CharrnQl ustimation
revorts from UE

Figura 6 - Fluxo lógico de transporte de dados com feedback de estimação de canal

Como se mostra na Figura 6, a operação com MIM04x4 demanda a estimação do canal do
lado do equipamento do usuário (UE). Esta operação permite que o UE separe a
informação enviada pelos 4 fluxos independentes num dado instante. Esta estimação do
canal varia em função da mobilidade, da cobertura e do multipercurso.
Para que tal funcionalidade seja viável, é necessária a intervenção física nos sites. As
antenas devem ser instaladas para suportar os quatro fluxos simultâneos. Devido a maior
complexidade da instalação, o site como um todo terá que ser revisto e adequado para os
equipamentos da estação de rádio. Além disso é necessário um UE (terminal) com suporte
a essa funcionalidade, conforme mostrado na Figura 7.
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Figura 7 - Representação de Transmissores e Receptores do MIM04x4 entre estação
rádio base e UE compatível

Uma colocação adicional é que, devido ao espaçamento entre as antenas estar
relacionado ao comprimento de onda do sinal de RF, essa funcionalidade é aplicada na
prática para portadoras que operam com frequências mais altas (acima de 1GHz).
Portanto, a mesma é adequada para implementação nas bandas 1 (2100MHz), 3
(1800MHz) ou 7 (2600Mhz), que são frequências de operação para SMP (Serviço Móvel
Privado) no Brasil. Isto significa também que o emprego de MIMO 4x4 não é prático para
as bandas 5 (850MHz) e 28 (700MHz) por serem relativamente de baixa frequência.
Na Tabela 3 (extraído da Tabela 41-1 do 3GPP 36.306 versão 13), apresenta-se um
comparativo de taxas de bit alcançáveis com MIMO 2x2 e MIMO 4x4 por categoria de UE.
A comparação é realizada entre as categorias de terminal da versão 8 apenas. Como a
diferença entre as categorias 3, 4 e 5 está apenas no MIMO, sendo possível destacar os
ganhos do MIMO 4x4 com relação aos do MIMO 2x2. Pelos resultados da Tabela 3,
observa-se que o ganho de vazão do MIMO 4x4 é de 2 a 3 vezes maior que a do MIMO
2x2.

Categoria do
Equipamento do
Usuário
MIMO 4x4

Máxima taxa de
transmissão
Dowrilink (LI) por
portadora

Categoria do
Equipamento do
Usuário

Relação de
ganho do
MIM04x4

MIMO 2x2

[Mbps]
5

Máxima taxa de
transmissão
Downhink (LI) por
portadora

299,6

[Mbps]
3

102

294

4

150,8

1,99

Tabela 3. Comparação de vazão entre MIMO 2x2 e 4x4
3.4 Compatibilidade dos terminais
É importante frisar que todas as tecnologias abordadas dependem também dos terminais
em uso na rede. No LTE existe uma categoriazação dos terminais (UE), de acordo com os
parâmetros que suportam e com seu desempenho em termos de vazão máxima de dados.
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Um exemplo muito visível é o UE categoria 1, que não suporta MIMO, em comparação
com um UE categoria 5 que suporta MIMO 4x4.
As categorias de UE são importantes para que a estação base da rede LTE consiga se
comunicar de maneira efetiva com o terminal da rede. Com essas informações, a estação
base é capaz de aproveitar o desempenho máximo do terminal, assim como consegue
escalonar tipos de modulação coerentes para o Downlink e Uplink.
No documento TS 36.306 versão 13 pode se identificar as diversas categorias definidas
até essa etapa do padrão. Assim, a Tabela 4 e Tabela 5 apresentam as principais
diferenças em termos de vazão das diferentes categorias de terminal. Sobre estas tabelas
é importante mencionar que as categorias de UE são definidas progressivamente á medida
que são liberadas as versões do padrão. Por exemplo, na versão 8 do padrão foram
definidas 5 categorias diferenciadas pela máxima taxa de transmissão e pela capacidade
de suportar alguma configuração de MIMO. Nas versões 10, 11, 12 e 13 foram
consideradas as outras categorias constantes das tabelas. Na mesma referência do
padrão é possível identificar ainda outras categorias de terminal. As que foram
mencionadas neste relatório referem-se às categorias com capacidades combinadas de
Uplink e Downlink. Há ainda outras categorias que separam as características de Uplink
das de Downlink. Assim, passamos a contar com mais de 20 categorias de terminal no
Release 15.

Categoria de UE

Máxima vazão de
dados no Downhink
LMbp5]

Category 1
Category2
Category3
Category4
Category 5

10,3
51,0
102,0
150,8
299,6

Category 6

301,6

Category 7

301 5

Category 8

2.998,6

Category 9

452,3

Category 10

452,3

Category 11

603,0

Category 12

603,0

Máxima vazão por bloco de
transmissão (Mbps]
10296
51024
75376
75376
149776
149776 (4 fluxos. 64QAM)
75376 (2 fluxos, 64QAM)
149776 (4 fluxos, 640AM)
75376 (2 fluxos, 64QAM)
299856
149776 (4 fluxos, 64QAM)
75376 (2 fluxos, 640AM)
149776 (4 fluxos, 640AM)
75376 (2 fluxos, 640AM)
149776 (4 fluxos, 640AM)
195816 (4 fluxos, 2560AM)
75376 (2 fluxos, 640AM)
97896 (2_fluxos,_256QAM)
149776 (4 fluxos, 640AM)
195816 (4 fluxos, 2560AM)
75376 (2 fluxos, 640AM)
97896 (2_fluxos, _2560AM)

Máximo número de
fluxos que suporta a
multiplexação Espacial
no Downlink
1
2
2
2
4
2 or4
2 or 4
8
2 or 4
2 or4

2 or4

2 or 4

Tabela 4 - Principais características dos parâmetros da camada física do Downlink
das categorias de UE definidas pelo padrão 3GPP 36.306 versão 13
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Category 1
Category 2
Category3
Category4
Category 5
Categorye
Category 7
Category8
Category 9
Category 10
Category 11
Category 12

Máxima vazão de
dados no Uplink
[Mbps]
5,2
25,4
51,0
51,0
75,4
51,0
102,0
1.497,8
51,0
102,0
51,0
102,0

FINAL
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Suporta 64QAM no
Uplink
No
No
No
No
Yes
No
No
Yes
No
No
No
No

Tabela 5 - Principais características dos parâmetros da camada física do Uplink das
categorias de UE definidas pelo padrão 3GPP 36.306 versão 13

4 Alternativas e técnicas para aumentar a capacidade de tráfego
Além das técnicas para aumento de capacidade apresentadas na seção anterior, existem
algumas alternativas pelas quais é possível ampliar a capacidade de tráfego das
operadoras do SMP sem aumentar a quantidade de espectro. As principais estratégias
disponíveis para as operadoras de telefonia celular para melhorar a capacidade de tráfego
são:
•
•
•
•

Refarming de espectro e utilização de tecnologias com maior eficiência espectral;
Dynamic Spectrum Sharing;
Compartilhamento de infraestrutura;
Densificação da rede.

Estas formas são apresentadas a seguir.
4.1 Refarming
Refarming é o processo para o redirecionamento de bandas de frequência. Bandas
alocadas para serviços móveis 2G (usando a tecnologia GSM) poderiam ser alocadas para
novas geração de tecnologias móveis, incluindo a terceira geração (usando a tecnologia
UMTS) e a quarta geração (usando !_TE).
O refarming é comumente usado como um processo para gerenciar o redirecionamento de
bandas de espectro para tecnologias mais eficientes preservando investimentos das
operadoras.
4.1.1

Benefícios e limitações - Refarming

O refarming de espectro permite liberar uma faixa de frequência de uma RAT (Radio
Access Technology) obsoleta, de modo a realocá-la para uma nova RAT que apresente
maior eficiência espectral. Ou pode ainda confinar essa RAT obsoleta a uma faixa de
frequência utilizada apenas para a garantia dos compromissos de cobertura dessa RAT.
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Desta forma, a alocação de espectro para RATs mais eficientes permite processar mais
tráfego nas mesmas bandas, o que descongestiona sites urbanos densos e diminui a
necessidade de densificação de rede.
Os benefícios do refarming de espectro e sua viabilidade dependem dos fatores
apresentados a seguir:
•

Faixa de frequência na RAT antiga - o LTE é padronizado para suportar uma
portadora com largura de banda configurável nos valores 1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz,
10 MHz, 15 MHz ou 20 MHz. Desta forma, se a largura de banda a ser liberada
(total ou parcial) de forma contígua não se encaixar plenamente nestas faixas,
torna-se ineficiente o refarming, pois uma fração do espectro poderá não ser
utilizada. Tipicamente, a menor largura de banda para compensar o refarming é de
5MHz.
Manutenção de recursos de espectro nas RATs antigas - no caso da necessidade
de se manter a RAT antiga há a necessidade de resguardar ativas uma ou mais
portadoras de modo a fluir o tráfego sem prejuízos aos indicadores de qualidade da
Anatel. Portanto, o refarming é um processo que requer medidas cautelares para
garantir a qualidade das redes legadas, ao mesmo tempo que aumenta a
capacidade com o uso de RAT mais modernas.
Manutenção de compatibilidade com redes 2G e 3G - o uso de RATs mais
eficientes demandam que sejam utilizados terminais compatíveis com a tecnologia
atualizada. Por exemplo, com o advento das comunicações M2M (Machine-toMachine) em que parte significativa dos terminais utilizam exclusivamente
tecnologia 2G, é necessário manter a rede 2G ativa para garantir nível de qualidade
de serviço adequado. Portanto, para a manutenção da compatibilidade com todos
os terminais em operação, não é possível em um refarming de espectro utilizar
apenas a RAT mais eficiente.

Portanto, mesmo com a migração para RATs modernas, o refarming do espectro tem uma
limitação em sua implementação, pois há a necessidade de se manter a compatibilidade
com as tecnologias anteriores, com observância aos indicadores de qualidade da Anatel e
ao volume de tráfego.
Por fim, o refarming do espectro faz parte de uma transformação da rede como parte do
ciclo de vida da tecnologia da rede móvel celular.

4.2 Dynamíc Spectrum Sharing
Tradicionalmente o gerenciamento do espectro de frequência é estático. No Brasil, tanto a
Anatel quanto as operadoras de redes móveis determinavam as bandas de frequência para
o serviço (Agência) e para a RAT (operadora do SMP).
O gerenciamento estático do espectro facilita a ativação do serviço, entretanto, o
desenvolvimento do compartilhamento dinâmico do espectro (DSS - Dynamic Spectrum
Sharing) permite, além de uma coexistência de uso primário e secundário num mesmo
espaço e tempo. o compartilhamento dinâmico de uma faixa espectral entre tecnologias
novas e antigas.
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Benefícios e limitações - Dynamic Spectrum Sharing

No caso de uso em que o DSS permite o compartilhamento dinâmico de uma faixa
espectral entre tecnologias novas e antigas no tempo, e os volumes de tráfego em cada
RAT assim o permitir, o compartilhamento dinâmico se torna uma opção vantajosa para
aproveitar o espectro excedente das redes legadas 2G e 3G pela rede 4G (com maior
eficiência espectral).
Diferentemente do refarming, o qual a faixa espectral é estaticamente alocada para a nova
RAT e removida das RATs legadas (usualmente 2G e 3G), o DSS possibilita a alocação
dinâmica entre os RAT de forma a mitigar o risco de não atingir as metas dos indicadores
da Anatel para o SMP e/ou ter uma degradação na experiência dos usuários.
Ou seja, com o uso do DSS, nos períodos em que a demanda de tráfego nos RAT legados
são reduzidas a um limiar, a funcionalidade de DSS aloca parte do espectro para o RAT
mais novo dinamicamente, aumentando a eficiência do uso do espectro.
Usualmente o DSS é utilizado concomitantemente ao refarming e são métodos utilizados
para a coexistência de RATs em um recurso espectral único. Cabe ressaltar que os
benefícios do DSS e sua viabilidade dependem dos mesmos fatores que os descritos no
refarming (item 4.1.1) adicionando uma complexidade na gestão da interferência entre as
RATs.

4.3

Compartilhamento de infraestrutura

As operadoras de rede móvel celular fornecem serviço de conectividade e comunicação
pela infraestrutura de rede. A infraestrutura de rede é composta por componentes
eletrônicos e elementos passivos, como sites físicos e torres.
As operadoras têm se deparado com desafios para o atendimento às demandas de
cobertura da rede celular (metas de cobertura), de densificação da rede e de cobertura de
ambientes internos, além das /dificuldades crescentes de disponibilidade e
comissionamento de sites para redes de acesso por rádio.
Frente a estes desafios tornou-se uma opção para as operadoras o compartilhamento da
infraestrutura da RAN ou, pelo menos, da infraestrutura passiva, de forma a dividir o ônus
enquanto obtém uma cobertura adequada.
O compartilhamento de infraestrutura passiva é o mais simples e pode ser implementado
por sites, entretanto, o potencial de economia de custos é reduzido em relação as formas
de compartilhamento de infraestrutura ativa.
O RAN Sharing é um conjunto de funcionalidades que permite o compartilhamento de
recursos da RAN por duas ou mais operadoras (infraestrutura ativa). Este tipo de
compartilhamento possibilita maior potencial de divisão de custos do que o
compartilhamento de infraestrutura passiva.
Os cenários de compartilhamento de infraestrutura são apresentados na figura a seguir.
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Figura 8 - Cenários de compartilhamento de infraestrutura (fonte: GSMA)
As duas soluções de compartilhamento da RAN mais utilizadas são a MOCN (Multi
Operator Core Network) e a MORAN (Multi Operator RAN). No modo MORAN tudo na
RAN, exceto as portadoras de rádio (ou seja, as frequências), é compartilhado, enquanto
no MOCN também as portadoras são compartilhadas. Com ambas as soluções, as
operadoras podem manter suas redes principais existentes separadas e permitem
diferenciação estratégica.
MOCN é a solução mais eficiente em termos de recursos de espectro pois as frequências
das operadoras participantes são utilizadas de forma compartilhada.
Uma comparação entre as duas soluções de compartilhamento é mostrada na tabela a
seguir.
Quesito

Compartilhamento

MORAN

MOCN

Independente

Independente

Compartilhada

Independente

Independente

Independente

Por operadora

Otimizada

Independente

Independente

Compartilhada

infraestrutura passiva

Portadora
Gestão dos
parâmetros do rádio
Utilização do espectro
Implementação de
funcionalidades
Redução de Capex e

Usualmente
compari 1 hada

____________________________________________________

Opex

Tabela 6 - Comparação entre as principais formas de compartilhamento da RAN

4.3.1

Benefícios e limitações - Compartilhamento de infraestrutura

É possível destacar os seguintes benefícios do compartilhamento de infraestrutura:
•

Redução de CAPEX e OFEX
o Custos de planejamento, implantação e expansão de redes
o Custos para manutenção, energia, aluguel, etc.
o Maior eficiência na utilização do recurso instalado
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Melhor atendimento às demandas
o Permite a ativação de um maior número de sites em menor tempo
o Redução do prazo de entrada de outras operadoras em determinadas áreas
geográficas
o Usuário: maior volume de dados e cobertura
Meio-ambiente:
o Redução do consumo de energia
o Menos torres e antenas.

Com um alto grau de compartilhamento, a competição entre as operadoras do SMP deixa
de ser baseada em cobertura e passa a ser baseada na experiência dos usuários, em
termos de funcionalidade e serviços. Em contrapartida, um maior o grau de
compartilhamento aumenta a complexidade operacional e dificulta a diferenciação
estratégica.
O RAN Sharing que possibilita melhor eficiência espectral é o MOCN, dada a possibilidade
de aumento da eficiência no uso do espectro com o uso de canais com maior largura de
banda e é maximizado frente a uma diferença significativa no volume de tráfego entre as
operadoras envolvidas. Ou seja, frente a um grau de ociosidade em uma das operadoras
no tempo.
Portanto, os benefícios do compartilhamento de infraestrutura são significativos e
importantes para expansão dos serviços e reduções de custo e do impacto ambiental.
Referente ao aumento da eficiência espectral há limitações principalmente em termos do
volume de tráfego diário nas operadoras com o compartilhamento.
Com a volumetria semelhantes para a mesma área geográfica no decorrer do dia a
possibilidade de ganho em eficiência espectral é minimizada.

4.4

Densificação da rede

Uma das maneiras de se aumentar a capacidade de tráfego em uma área é a substituição
de uma célula macro, ou sua sobreposição, a um conjunto de células de menor cobertura,
valendo-se do princípio de reuso de frequências. Esta abordagem se caracteriza por uma
densificação de células, e pode ser justificada tanto por limitações da capacidade existente
(ex. em uma célula macro sobrecarregada), ou simplesmente para viabilizar a oferta de
maior vazão de dados aos usuários, reduzindo o compartilhamento da capacidade entre
áreas distintas. Como a tecnologia LTE tem a capacidade de gerenciar e coordenar a
alocação de recursos entre as células (sejam elas small cells ou células macro), é
aumentada a capacidade com a reutilização da faixa de frequência.
Isso permite à operadora reutilizar o espectro, em vez de criar novas células que operam
em novas faixas de frequência. O atendimento à demanda ocorre por meio da instalação
de antenas do tipo small celi, visando atender a alta densidade de usuários.
É importante ressaltar que com o processo de densificação, que reduz a distância entre as
células, e com o aumento do volume de dados nas células, há a necessidade de se
implementar redes backhaul em locais descentralizados.
Os ganhos de capacidade proporcionados por uma maior densificação da rede dependem
da densidade de usuários para atendimento. Atualmente, a densificação (nas redes 4G) é

Este relatório só deve ser reproduzido por inteiro.
CPqD -Todos os direitos reservados.

Nível de sigilo:

CONFIDENCIAL

DOT-08611.RT.O1-A

FINAL

18121

normalmente viabilizada em locais suscetíveis a aglomerações como centros comerciais,
estádios, centros de convenções.
Portanto somente um estudo detalhado de um cenário de densificação da rede específico
poderia quantificar o ganho da solução.
4.4.1

Benefícios e limitações - Densificação da rede

A densificação da rede é um método eficaz para um aumento de capacidade de rede sem
adição de espectro para atendimento à crescente demanda de comunicação móvel celular.
A densificação com small celis aumenta a capacidade de provimento do SMP em regiões
geográficas específicas distintas e reduzidas dentro da cobertura de uma célula macro.
Nos casos em que o tráfego é usualmente distribuído de uma forma uniforme dentro da
célula macro a eficácia da solução é reduzida.
Os benefícios da densificação da rede e sua viabilidade dependem dos fatores
apresentados a seguir:
•

•
•

•

Os ganhos com reuso de frequências para as bandas de frequências mais baixas
são limitados - devido às suas características de propagação (menos sujeita a
atenuação);
Disponibilidade de backhaul com viabilidade técnica;
Viabilidade financeira frente a um aumento significativo de investimentos com a
densificação da rede. Ressaltam-se os custos de:
o Backhaul
o Operação
o Suporte e manutenção
o Comissionamento;
Permissões legais e administrativas para a instalação e ativação de um site. Os
ambientes regulatórios federal e municipal são fragmentados, impedindo um
processo de implantação escalável e célere;

Portanto, o ganho de capacidade proporcionado por um determinado grau de densificação
requer estudo de viabilidade específico.
Soluções de setorização apresentam menor custo de implementação do que um novo site
dentro de uma célula macro. Porém, a relação custo-benefício desta solução raramente é
vantajosa pela complexidade de sua implantação e é utilizada em casos específicos de
áreas reduzidas e que apresentem alta carga.
Cabe ressaltar que há a previsão de maior densificação da rede com o 5G de forma a
habilitar casos de uso previstos em sua concepção.
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5 Conclusões e considerações finais
Conforme detalhado neste relatório, devido à crescente demanda por conectividade sem
fio, foram desenvolvidas diversas técnicas, arquiteturas e estratégias para aumentar a
capacidade de uma rede móvel celular.
Existem formas pelas quais é possível ampliar a capacidade de tráfego das operadoras do
SMP, e estão relacionadas a:
•

•

•

Quantidade de espectro de radiofrequência - a quantidade de espectro tem
relação direta com a capacidade de comunicação da rede, sendo que um
incremento de espectro representa um ganho de capacidade aproximadamente
linear.
Eficiência na utilização do espectro - - a eficiência espectral tem uma relação
direta com a capacidade da rede, porém seu incremento é limitado e diretamente
dependente da razão sinal-ruído, o que por sua vez depende da distância entre o
transmissor e o receptor e/ou de aprimoramentos nos terminais.
Tamanho das células - a diminuição do tamanho das células permite que um
determinado recurso espectral seja utilizado de modo mais eficiente através do
reuso de frequências. Entretanto, a diminuição das células depende tanto de um
planejamentofgerenciamento complexo de radiofrequência quanto de
disponibilidade de infraestruturas descentralizadas.

Com referência ao aumento da eficiência espectral, estão disponíveis diversas técnicas.
Dentre elas é possível ressaltar as modulações 256-QAM e 1024-QAM, a agregação de
portadoras (CarrierAggregation) e o MIMO.
Estas técnicas propiciam um aumento na capacidade de tráfego agregado, mas são
fortemente dependentes da arquitetura da rede e da compatibilidade da base instalada de
terminais com estas tecnologias. Caso estas condicionantes não sejam atendidas, os
ganhos de capacidade de tráfego da rede serão limitados, se não inócuos no caso de
incompatibilidade dos terminais.
Ressalta-se ainda que os ganhos absolutos obtidos com estas técnicas são maximizados
conforme a disponibilidade de maior espectro de radiofrequência.
Conforme detalhado na seção 3, essas técnicas foram especificadas pelo 3GPP e, ao
serem disponibilizadas pelos fabricantes, usualmente são ativadas nas radiobases para
permitir ganhos, independentemente de as condições serem as mais favoráveis para cada
técnica. Como exemplo, a modulação 256-QAM, apesar de ser utilizada apenas quando o
terminal celular está mais próximo da antena, está ativa por padrão nas redes celulares,
mas pode não ser utilizada caso o terminal não dê suporte à funcionalidade. O mesmo
pode ser dito das demais técnicas, CarrierAggregation e MIMO.
A implementação de modos e tecnologias que fazem uso do espectro de forma mais
eficiente são alternativas comumente utilizadas conforme as condições do ambiente de
cada região onde o SMP é prestado. A estratégia de migrar tecnologias legadas para
versões do 3GPP mais atualizadas por processos como refarming e DSS são importantes,
mas são limitadas pela necessidade de se manter as redes legadas em funcionamento
com atendimento aos indicadores da Anatel, além de, em alguns casos, a banda disponível
não ser larga o suficiente para permitir que o refarming seja realizado com ganhos
significativos. Outros aspectos como volume de carga nas redes legadas e limitações dos
terminais legados dificultam este processo de ter maior abrangência.
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Com relação ao RAN Sharing com compartilhamento de espectro, este tem ganhos mais
expressivos na cobertura e no atendimento às metas da Anatel do que em relação a
aumento da eficiência espectral. Os ganhos de eficiência espectral dependem do volume
de tráfego nas redes legadas efou nas redes das operadoras parceiras no RAN Sha ring.
A densificação da rede é apontada como uma estratégia eficaz para se aumentar a
capacidade da rede sem adição de espectro. Inclusive ressalta-se que o 5G deve fazer uso
expressivo da densificação de forma a habilitar casos de uso previstos em sua concepção
(com suas receitas associadas).
Entretanto, devido aspectos como disponibilidade de backhaul adequado às exigências de
operação, custos, adequação de equipes de operação e manutenção, além de aspectos
não técnicos (permissões legais e administrativas para a instalação e ativação de um site),
para as tecnologias 4G e 4,5G o ganho de capacidade proporcionado por um determinado
grau de densificação requer estudo de viabilidade específico. Adicionalmente, nota-se que
a densificação, nos casos em que o tráfego é usualmente distribuído de uma forma
uniforme dentro da célula macro, tem sua eficácia reduzida.
Por fim, ressalta-se que as técnicas e as estratégias de racionalização no uso do espectro
licenciado analisadas que resultam em um aumento de capacidade são mais eficazes
proporcionalmente com uma maior disponibilidade de espectro e que as técnicas não
sobrepõem a disponibilidade espectral para garantir maior capacidade. Deste modo,
quanto maior a disponibilidade espectral, maior a capacidade disponível e, de forma geral,
os efeitos das técnicas e estratégias de racionalização analisadas são maximizados.
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