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[ACESSO RESTRITO - FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO]
Ato de Concentração n° 08700.002013/2019-56 - Recurso de Terceira Interessada
Prezados,
Em nome de nossa cliente TIM S.A. (TIM"), terceira interessada no ato de concentração n°
08700.002013/2019-56, segue anexo recurso contra a r. decisão emitida pela E. Superintendência-Geral
do CADE, que aprovou o ato de concentração em referência sem restrições.
Como subsídio adicional à análise, segue anexo, também, estudo técnico elaborado com o objetivo de
conferir maior robustez aos argumentados apresentados.
Destaca-se que o recurso está sendo apresentado em suas versões pública e de acesso restrito, e o
estudo técnico está sendo apresentado em versão única de acesso restrito. Com fundamento no artigo 49
da Lei n° 12.529/2011 e artigo 51 do Novo Regimento Interno do CADE, a TIM respeitosamente solicita
que seja conferido tratamento de acesso restrito a versão confidencial do recurso, bem como ao
estudo técnico apresentado.
Por fim, 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 Chakrnati
Rua Hungria, 1100
01455-906 São Paulo - Brasil
te!.: (55 11)3247 6261

nichakmati@pn.com.br
www.pinheironeto.com.br
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VERSÃO PÚBLICA

AO ILUSTRE DR. ALEXANDRE BARRETO DE SOUZA, PRESIDENTE DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE

Ato de Concentração n° 08700.00201312019-56

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"), vem respeitosa e tempestivamente,
com fundamento no artigo 121, 1, § 1 ° do Regimento Interno do CADE (RICADE)1,
apresentar

RECURSO

1

Trata-se de RICADE com entrada em vigor dia 24 de setembro de 2019.
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contra a r. decisão emitida pela E. Superintendência-Geral do CADE ('SG-CADE"),
que aprovou o ato de concentração em referência sem restrições, pelas razões a
seguir aduzidas.
1. TEM PESTIVIDADE
1.

Em 06.09.2019, a SG-CADE proferiu o Despacho SG n.° 1152/2019,

integrado pelo Parecer n.° 15/2019/CGAA4/SGA1/SG/CADE, por meio do qual
decidiu pela aprovação, sem restrições, da Operação. Referida decisão foi
publicada no Diário Oficial da União em 09.09.2019.
2.

Não obstante, em vista da suspensão dos prazos processuais motivada pela

ausência de quórum no Tribunal Administrativo do CADE ("Tribunal do CADE"),
nos termos do artigo 62, parágrafo 30 do RICADE, foi disponibilizada certidão nos
autos do processo indicando a suspensão do processo, bem como dos prazos
previstos na Lei n.° 12.529/2011, continuando-se a contagem imediatamente após
a recomposição do quórum.
3.

Em 07.10.2019, com a recomposição do quórum no Tribunal do CADE,

houve imediata disponibilização de certidão atestando o reestabelecimento da
contagem de prazos anteriormente suspensos. Nesse sentido, a partir de
08.10.2019, data da publicação de referida certidão, os prazos passaram a correr
novamente.
4.

Considerando que o prazo de 15 dias para recurso ou avocação teve início

no dia 08.10.2019, após a recomposição do quórum no Tribunal do CADE, prazo
final se encerra em 22.10.2019, sendo o presente recurso tempestivo.
II. FORTALECIMENTO DA POSIÇÃO DE MERCADO DAS REQUERENTES
COMO RESULTADO DA CONCENTRAÇÃO DE ESPECTRO
5.

Em 15.04.2019, a Operação foi notificada para análise desse E. CADE.

Considerando o potencial lesivo à concorrência decorrente dessa concentração, e
com vistas a subsidiar a instrução a ser conduzida pela SG-CADE, as empresas 01
S.A., Telemar Norte Leste S.A., e Oi Móvel S.A. (em conjunto "01"), Telefônica
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Brasil S.A. ('Vivo") e TIM requereram e foram admitidas como terceiras
interessadas na análise da Operação.
Durante o processo, a TIM, assim como as demais terceiras interessadas,

6.

manifestou-se no sentido de que o incremento de poder de mercado da Claro,
advindo da concentração com a Nextel, conferiria à adquirente parcela relevante do
insumo mais essencial à prestação de serviços de telecomunicações móveis
(lembrando que a radiofrequência é o alicerce na prestação de tais serviços), com
considerável capacidade de redução nos níveis de rivalidade do setor de
telecomunicações. Além de respostas aos ofícios específicos enviados por esse E.
CADE para endereçar questionamentos sobre o mercado, a TIM manifestou-se
enfaticamente nos autos para esclarecer que:
•

A concentração decorrente da aquisição de espectros de
radiofrequência atualmente detidos pela Nextel gera um desequilíbrio
competitivo, e confere à Claro posição privilegiada de titularidade de
insumo essencial, gerando um cenário de dominância no mercado.

•

Os leilões a serem realizados pela ANATEL (possivelmente) em 2020, ainda
que venham a ocorrer, não garantem a correção do desequilíbrio
concorrencial, na medida em que (i) as frequências adquiridas nessa
oportunidade, em especial aquelas associadas à tecnologia 5G ainda em
desenvolvimento, exigem um período de maturação especialmente
relevante para serem implementadas e efetivamente representarem uma
capacidade de oferta no mercado; (ii) o leilão constitui processo competitivo
incerto a ser realizado em data indeterminada e (iii) não se sabe se haverá
qualquer limitação à participação de determinados players em tal leilão.

•

Há inúmeros obstáculos à implantação das torres de comunicação - insumo
também essencial à prestação de serviços de telecomunicação - tais como
restrições e burocracias associadas aos processos de licenciamento,
agravadas em razão da diversidade de órgãos competentes (ANATEL e leis
e regulamentos locais em 5.570 municípios existentes no país); além do
processo de compartilhamento desses ativos ser dificultado em razão da
ausência de procedimentos e critérios específicos a serem seguidos pelos
detentores destas infraestruturas.
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7.

Contudo, não obstante os esclarecimentos prestados pela TIM e pelas

demais terceiras interessadas, a SG-CADE decidiu pela aprovação da Operação
sem restrições. Note-se que, surpreendentemente, a decisão foi emitida antes
mesmo de uma manifestação final da ANATEL sobre a Operação, solicitada pela
própria SG-CADE.
A ANATEL, vale dizer, no âmbito de sua análise regulatória, não entrou no

8.

mérito de questões concorrenciais específicas advindas da concentração de
espectro pela Claro em decorrência da Operação e, portanto, não endereçou a
questão do consequente desequilíbrio de radiofrequência em comparação com
competidores. A SG-CADE, por sua vez, em uma abordagem clássica de análise
de mercado, concluiu que, embora o Serviço Móvel Pessoal ("SMP") seja um
mercado moderadamente concentrado, sem probabilidade de entrada efetiva de
novo competidor, considerando-se todas as variáveis analisadas, não haveria nexo
de causalidade entre a Operação e eventuais problemas de natureza concorrencial,
dado que:

. A Nextel tem baixa participação de mercado em comparação com os
demais agentes;
•

As concorrentes teriam capacidade de absorver um eventual desvio de
demanda;

•

Concorrentes como Vivo, TIM e, em certa medida, a Oi, possuiriam
condições de rivalizar por preços e qualidade em quaisquer mercados
geográficos;

•

Trata-se de um mercado que opera com baixa assimetria de informações,
com relativa homogeneidade de preços e tipos de pacotes, havendo uma
alta substituibilidade entre produtos de uma operadora para outra;

•

Há facilidade para se trocar de operadora por meio de portabilidade de
número telefônico;

•

É praxe do mercado de SMP a realização de altos investimentos em
tecnologia, sendo um diferencial de oferta com impactos positivos no grau
de inovação pelas empresas, impulsionando a rivalidade;
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•

Há movimento entre os players para acesso a capacidade ociosa e a
essential fadiities de outros players do mercado (como, por exemplo, por
meio de acordos de ran sharing), o que aumentaria a capacidade técnica
disponível; e

•

Não haveria risco de qualquer tipo de fechamento de mercado decorrente
da integração vertical analisada.

9.

Muito embora a SG-CADE reconheça que a principal preocupação

concorrencial decorrente da Operação consista na vantagem competitiva auferida
pela Claro diante da elevada concentração e desequilíbrio de espectro de
radiofrequência, o principal fundamento para a aprovação da Operação foi
equivocado, ao assumir que "os atuais concorrentes possuem capacidade de
efetivamente contestar um eventual exercício de poder de mercado por parte
das Requerentes", no mercado de SMP, pois haveria 'formas alternativas e
complementares de ampliação de capacidade operacional que não somente a
relacionada à detenção de faixas de espectro licitadas pela ANA TEU.
10.

Ao contrário da conclusão alcançada pela SG-CADE, os diferenciais

competitivos associados à concentração espectral geram desequilíbrio considerável
na posição das demais operadoras no mercado de SMP, quando comparadas à
posição de mercado da Claro. Além disso, as supostas alternativas sugeridas pela
SG-CADE para reduzir a concentração espectral não só não resolvem o problema,
como, ao contrário, podem agravá-lo ainda mais.
11.

Em verdade, a dinâmica do mercado de telecomunicações exige que certos

elementos de natureza técnica sejam levados em consideração para fins de análise
concorrencial, de forma a não gerar um desequilíbrio no mercado. E, nesse sentido,
determinados aspectos do Parecer da SG-CADE merecem ser revisitados, na
medida em que não refletem a real dinâmica tecnológica e operacional que
impactam o nível de competitividade dos mercados objeto da Operação.
12.

Assim, como será demonstrado a seguir, as concorrentes com menor

dotação de espectro não possuem capacidade de efetivamente contestar a
não replicável vantagem competitiva decorrente do efeito desta operação de
concentração, na medida em que o desequilíbrio é incapaz de ser corrigido pelas
"formas alternativas e complementares" sugeridas pela SG-CADE.
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III. AS ALTERNATIVAS PROPOSTAS PELA SG-CADE NÃO GARANTEM A
CORREÇÃO DO DESEQUILÍBRIO ESPECTRAL
13.

A SG-CADE destaca que as seguintes "formas alternativas

e

complementares" seriam aptas a mitigar a preocupação associada ao acúmulo e
desequilíbrio de espectro: (1) LTE-Advanced Pro e MIMO; (ii) densificação de sites;
(iii) RAN sharing; (iv) Refarming; e, por fim, (v) Leilões de radiofrequência. Ocorre
que, a partir de uma análise técnica mais aprimorada, conclui-se que tais
alternativas não são suficientes para amenizar essa preocupação e que, ao
contrário, na maioria dos casos, contribuem para agravá-las.
14.

Com vistas a trazer mais embasamento às características de tais

alternativas que, vale ressaltar, já estão disponíveis a todos os players do setor, a
TIM solicitou a elaboração de estudo técnico, preparado pela Qualcomm
Technologies Inc. (Doc. 1 - "Estudo Técnico" [ACESSO RESTRITO]), entidade de
conhecimento técnico indiscutível e internacionalmente reconhecida, com vistas a
trazer mais robustez aos argumentos apresentados a seguir.
A) LTE-Advanced Pro e MIMO
15.

De acordo com a SG-CADE, a tecnologia LTE-Advanced Pro (popularmente

denominada de 4.5G) e a tecnologia MIMO (multiple-input mu!tiple-output) serviriam
para "247. (...) aumentar o desempenho de rede, a velocidade e a utilização de
frequências já disponíveis. Nesta tecnologia, um aparelho celular pode se conectar
simultaneamente a mais de uma frequência ou faixa de espectro, valendo-se de
uma técnica específica para combinação das faixas de frequência e recursos de
comunicação entre o aparelho e a operadora, por meio de um sistema diferenciado
de antenas, normalmente da denominada tecnologia MIMO (multiple-input multipleoutput) ( ... )".
16.

De fato, esses benefícios estão associados a tais tecnologias, com a

ressalva de que a LTE-Advanced Pro e a MIMO já fazem parte do portfólio de
serviços ofertados por todas as operadoras no mercado, ou seja, são técnicas
disponíveis e já no roll-out de todas as operadoras.
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17.

Além disso, as tecnologias beneficiam mais as operadoras que já

possuem mais espectro, de forma que a implementação, pela Claro, de tais
tecnologias, potencializa a eficiência espectral da empresa em relação a seus
concorrentes de forma exponencial. Logo, ainda que tais ferramentas
tecnológicas possam ser capazes de aumentar a eficiência espectral, elas em nada
alteram a dinâmica competitiva, na medida em que a Claro também tem acesso a
esses recursos, e consegue usá-los de forma ainda mais eficiente, exatamente
porque possui mais espectro.
18.

Mais além, conforme o Estudo Técnico, a técnica do Carrier Aggregation

('CA"), sob a ótica do usuário, possibilita ganhos proporcionais à quantidade de
espectro disponíveis (página 11):
[ACESSO RESTRITO]
19.

Desta forma, a Claro, com a aquisição da Nextel e de todo seu espectro,

terá ainda mais ganhos que não serão alcançados pela TIM ou por qualquer outro
playerdo setor que não possui quantidade proporcional de espectro.
20.

No tocante à tecnologia MIMO, o Estudo Técnico aponta que o principal

entrave para se ter maior ganho de eficiência espectral nesta tecnologia está
relacionado á baixa penetração de dispositivos móveis capazes de suportar essa
técnica (página 15): [ACESSO RESTRITO]
21.

Em conclusão, o Estudo Técnico assevera (página 24): [ACESSO

RESTRITO]
22.

Nesse contexto, diferente do quanto exposto pela SG-CADE em seu

parecer, as tecnologias de LTE-Advanced Pro e MIMO não são capazes de
reequilibrar a diferença de espectro entre as Requerentes e as demais
operadoras. Tratam-se de tecnologias já utilizadas no mercado e que tendem a
potencializar ainda mais a eficiência daquelas operadoras que detêm mais
espectro.
23.

Em outras palavras, ao invés de endereçar o problema, tais tecnologias

contribuem para maximizá-lo.
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B) Densificação de Sites
24.

De forma análoga, a SG-CADE sustenta que a densificação de sites é

medida para "otimizar o espectro e aumentara capacidade de serviços de dados".
E mais: "249. Quanto à melhora na densidade de rede, é possível combinar, em
áreas mais populosas, antenas propagadoras menores em complemento às torres
rooftop e greenfield que comportam as estações rádio-base (ERB). O atendimento
à demanda ocorre por meio da instalação de pequenas antenas do tipo small-cells,
visando diluir a mencionada densidade, ou seja, acrescenta-se uma quantidade
maior de antenas por número de habitantes."
25.

Ocorre que este recurso também está disponível a todas as operadoras, o

que permite à Claro ampliar sua vantagem competitiva em relação às suas
concorrentes de forma considerável. Não obstante, esse não é o principal
problema: a implementação de infraestrutura está associada a diversas
restrições urbanísticas e dificuldades técnicas, que dificilmente tornam a
alternativa viável.
26.

Nesse sentido, relatório desenvolvido pela CP MCTIC, reconhece que

"existem mais de 200 leis estaduais e municipais em 2019, as quais limitam e
encarecem a instalação de infraestrutura e comprometem a qualidade dos
serviços" 2. Com efeito, em termos regulatôrios, a construção de uma nova torre
está sujeita a exigências legais de alta complexidade, ao contrário do que alega a
Claro, vez que, para a expedição de "autorização junto a Prefeituras Municipais"',
faz-se necessário o atendimento de diversos critérios legais específicos,
apresentação de documentos e pagamento de taxas.
27.

Conforme demonstrado pela TIM em outras ocasiões, as leis municipais e

estaduais que restringem a instalação dessa infraestrutura são consideráveis.
Dentre tais restrições há necessidade de se observar (i) o local de implantação das
torres, sendo proibido instalá-las em determinados zoneamentos, bairros (exemplo:
próximo a hospitais e escolas) ou áreas tombadas pelo patrimônio artístico e
cultural; (ii) a manifestação favorável por parte de diversos órgãos públicos; (iii) a
obtenção de licenciamento ambiental; (iv) a cobrança de elevadas taxas de

2
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Estratégia Brasileira de Redes de Quinta Geração
(5G). 12.10.2019.
Nos termos de petição apresentada pelas Requerentes em 3.7.2019.
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licenciamento (tais como aquelas discutidas no RE 776594); (v) a exigência de
tratamento estético de forma ampla; e (vi) a exigência de controle de radiação, para
citar alguns dos muitos requisitas envolvidas na confirmação de autorização para
instalação de novas torres4 .
28.

Soma-se a isso a carência de procedimentos administrativas claros e bem

definidos no processo de análise e aprovação da instalação desta infraestrutura
que podem ser definidos por cada uma das 5.570 municipalidades existentes no
Brasil. Esses obstáculos burocráticos envolvidos no processa, e citados acima, são
também corroborados por alerta proferido pelo então Diretor Executivo do
SindiTeleBrasil5, Carlos Duprat, Sindicato do qual, diga-se, a própria Claro faz
parte. De acordo com Duprat, "o tempo de discussões (com o poder público) não
tem acompanhado a evolução tecnológica", de forma que a poder pública estaria
inibindo investimentos em telecomunicações em razão da demora em autorizar a
instalação de antena S6.
29.

Em especial, o diretor revela preocupação com a cidade de São Paulo/SP,

um dos mercadas mais importantes do país, e onde está localizada grande parte da
infraestrutura da Nextel. De acorda com ele, São Paula estaria "à beira de um
colapso". Dentre os aspectos que tornam a situação da cidade crítica, Duprat
menciona a fato de que existem 1.200 processos de licenciamento com espera
de dois anos, e a situação tende a se agravar com a chegada da frequência 5G no
futuro.
30.

Com vistas a eliminar qualquer dúvida sabre as restrições na cidade de São

Paula/SP, justamente o município com maior número de acessos da Nextel,
convém registrar a existência de Comissão Parlamentar de Inquérito ("CPI")
tramitando na Câmara Municipal da cidade para tratar do tema licenciamento de
antenas. Na referida CPI, inclusive, a presidente da Claro, José Felix, afirmou
durante oitiva que a legislação da cidade dificulta a melhoria da cobertura por parte

Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal, Lei das Antenas e
Obrigação de Atendimento e Cobertura dos Serviços de Telefonia Móvel. Jornada Centro-Oeste Brasilcon,
12. 5.2017.
Nessa oportunidade, vale ressaltar que o SindiTeleBrasil representa a própria Claro, enquanto sindicato. Nesse
sentido, confira: http://www.sinditelebrasil.org.brlquem-somoslassociados.
6
GONDIM, Abnor. Telesintese.' Sem antena, celular em São Paulo pode entrar em colapso, alerta SindiTeleBrasil.
Disponível em: http://www.telesintese.com.br/sem-antena-celular-em-sao-paulopode-entrar-em-colapso-alertasinditelebrasil/. 12.10.2019.
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das operadoras móveis: "Não dá para exigir qualidade, cobertura, desenvolvimento
e, ao mesmo tempo, não dar condições para as empresas trabalharem"7 .
31.

Por outro lado, ainda que se desconsiderassem as dificuldades associadas

à implantação de infraestrutura, o que aqui se cogita apenas para fins
argumentativos, [ACESSO RESTRITO] período em que os critérios de
licenciamento ainda não eram tão rígidos quando comparados aos atuais.
32.

A Claro, por outro lado, incorporará sem maiores entraves o ativo de torres

atualmente pertencente à Nextel em decorrência da Operação, o que deve lhe
gerar vantagem competitiva significativa em comparação aos demais players que
operam no mercado, que continuarão enfrentando cenário de incerteza, no qual a
implementação de novas torres é alternativa pouco viável.
33.

Isso posto, resta também descartada a possibilidade de reequilíbrio da

capacidade espectral das Requerentes com base na densificação de sites. Trata-se
de medida, na prática, inexequível, cenário ainda mais gravoso tendo em vista que
uma das consequências da Operação é justamente a densificação de sites pela
própria Claro.
C) RAN Sharing
34.

Da mesma forma, de acordo com a SG-CADE, o RAN sharing, acordo

firmado entre operadoras para compartilhamento ativo e passivo de infraestrutura,
seria capaz de ampliar a cobertura e otimizar a prestação de serviços ao
consumidor final.
35.

Nos termos do Parecer: "253. Da mesma forma, as operadoras vêm se

movimentando para aumentar sua capacidade de atuação por meio de contratos de
ran sharing, que visam ao compartilhamento ativo e passivo da infraestrutura e da
rede de diferentes operadoras, podendo incluir também frequências do espectro.
Conforme reconhecido pelo CADE, nesse modelo de compartilhamento as
empresas diminuem gastos operacionais ao mesmo tempo que conseguem ampliar
a cobertura e otimizar a prestação de serviços ao consumidor final, a custos
menores."

'Câmara Municipal de São Paulo. Disponível: http:/fwww.saopaulo.sp.leg.br/bloq/na-cpi-das-antenas-claro-diz-gue28-das-suas-estacoes-radiobase-estao-irreçularesI. 6.8.2019.
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Ocorre que, tal mecanismo, também disponível a todas as operadoras,

36.

revela-se incapaz de mitigar o desequilíbrio de espectro resultante da Operação.
Para que se entenda as razões pelas quais o recurso se mostra inviável ao fim
proposto pela SG-CADE, é importante apresentar um detalhamento conceitual das
técnicas de RAN sha ring atualmente disponíveis no mercado:
•

MORAN: não há qualquer tipo de ganho de eficiência espectral uma vez que
não há compartilhamento de frequências, ou seja, cada operadora utiliza o
seu espectro.

•

MOCN: apesar de haver a possibilidade de compartilhamento das
frequências, no horário de pico, momento no qual as redes são mais
demandadas, o compartilhamento em regra não ocorre, de forma a
preservar a quantidade de espectro de cada operadora.

37.

Nesse sentido, na única hipótese em que se prevê o compartilhamento de

frequências (quando o acordo é firmado na modalidade de MOCN), em regiões e
horários de maior tráfego, isto é, momento no qual as redes são mais
demandadas, as frequências não são compartilhadas entre as operadoras. Ou
seja, o compartilhamento não ocorre, e cada operadora utiliza a sua própria
frequência, e preserva sua própria quantidade de espectro. Novamente, quem já
tem mais espectro mantém-se naturalmente mais competitivo.
38.

Além disso, a própria ANATEL, em sua decisão sobre a Operação,

reconhece a validade do acordo de RAN sliaring firmado entre Nextel e Vivo (e
consequentemente entre Claro e Vivo):

Análise n.° 230/2019/EC, de 27/Set/2019:
"4.152. Com base nas análises realizadas, a área técnica concluiu que a
continuidade do contrato não prejudica a dinâmica competitiva no mercado de voz
e conexão à Internet, prestado por meio de redes móveis, nessas AR, mesmo
após a concretização da operação.
4.153. Dessa forma, acolho o referido posicionamento, razão pela qual sugiro
atestar o cumprimento da determinação do Conselho Diretor constante do
Despacho Ordinatório (SEI n° 4559806).
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Ou seja, além de ser um indicativo de que o mecanismo está disponível a

39.

todas as operadoras, se, de fato, o acordo representasse um incremento de
capacidade de espectro, possivelmente teriam sido levantadas restrições para que
a Claro assumisse esse acordo com a Vivo. Logo, igualmente, não se sustenta o
entendimento da SG-CADE no sentido de que esses acordos seriam capazes de
aumentar a capacidade de atuação das operadoras.
40.

Corroborando com o acima exposto, o Estudo Técnico acima referido afirma

que [ACESSO RESTRITO] (página 20).
41.

Em verdade, acordos de RAN sha ring são soluções disponíveis e já no roil-

out de todas as operadoras. Os acordos vigentes asseguram isonomia de entrada a
quaisquer terceiros, mas não garantem, em absoluto, um reequilíbrio da
capacidade espectral. O incremento da eficiência espectral da solução é limitado
aos casos extremos de forte assimetria entre os compartilhantes e não está
disponível em regiões/horários de maior tráfego.
D) Refarming
42.

Na sequência, a SG-CADE sugere que "236. Outra tendência de otimização

e aumento de eficiência espectral está no chamado "refarming"8 , que consiste em
realocar parte dos espectros utilizados em redes 2G e 3G para reforçar a atuação
no 4G.
43.

Para a SG-CADE: "Evidente que tais adequações exigem investimentos,

assim como o exigem a ampliação de capacidade de atuação via aquisição de
infraestrutura ativa, ou via modernização tecnológica. Contudo, deve-se reconhecer
que realização de investimentos relevantes e frequentes é algo bastante natural em
mercados baseados em tecnologia.
44.

Não se discute que a medida, de fato, contribui para aumentar a eficiência

espectral. Ocorre que, da mesma forma que as tecnologias LTE-Advanced Pro e
MIMO, o "refarming" é alternativa disponível a todas as operadoras do mercado, e
já é solução no roll-out de todas elas, não servindo para mitigar o desequilíbrio
causado pela concentração espectral. [ACESSO RESTRITO].

Nos termos de petição apresentada pelas Requerentes em 3.7.2019.
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45.

Além disso, a eficácia associada ao "refarming" aumenta proporcionalmente

a quantidade de espectro detida pela empresa, ou seja, quanto maior a
quantidade de espectro disponível, maiores são as oportunidades de
direcioná-la ao 4G, o que, mais uma vez, tende a piorar o desequilíbrio
desencadeado pela concentração ora discutida.
46.

Neste sentido, conforme o Estudo Técnico, a maior dificuldade para se ter o

ganho do Refarming é com relação à [ACESSO RESTRITO].
47.

De acordo com tal material, para que o Refarming traga ganhos de

eficiência, é necessá rio [ACESSO RESTRITO] (página 18), o que, como se sabe,
depende de ação do usuário (para troca de terminais, por exemplo) ou da própria
evolução tecnológica.
48.

Além disso, outro entrave relacionado ao Refarming está relacionado às

bandas que passarão por esse processo de migração. Isso porque[ACESSO
RESTRITO] (página 18). Novamente, percebe-se que também esse meio não é
capaz de solucionar o desequilíbrio de espectro entre a Claro e os demais players
do setor.
49.

Em conclusão, o Estudo Técnico confirma (página 24): [ACESSO

RESTRITO]
E) Leilão a ser realizado pela ANATEL
50.

A expectativa futura de que o leilão de radiofrequências representa mais

uma alternativa que os concorrentes possuem para, de acordo com a SG-CADE,
"aumentar a capacidade de ofertar serviços"9 não é real. Uma avaliação nesse
sentido poderia ser considerada somente se as regras do Leilão trouxessem
algum tipo de restrição de participação de algum player com relação a
frequências destinadas às tecnologias atualmente disponíveis (por exemplo,
4G), que permanecerão sendo as fontes de receitas para os próximos anos,
conforme demonstram os gráficos abaixo.

Nos termos de petição apresentada pelas Requerentes em 03072019.
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51.

Ocorre que, além da incerteza associada às empresas que irão adquirir

as frequências, há incerteza quanto à data do leilão. Atualmente, ao mesmo
tempo em que a rede 4G ainda está em período de maturação no Brasil10 ,
discutem-se aspectos centrais e preliminares referentes ao desenvolvimento do 5G,
tais como as próprias condições do leilão. Nesse sentido, antes da realização do
certame, planejado para licitar conjunto de 04 (quatro) faixas de radiofrequências
heterogêneas (3.5GHz e 26GHz, para prestação do 5G e 2.3GHz e 700MHz, para
prestação do 4G), é necessário ainda encontrar uma solução para a interferência
da frequência de 3.5GHz na recepção do sinal das antenas parabólicas.
52.

Logo, o leilão que, de acordo com a Claro, supostamente terá "o potencial

de alterar o atual cenário de posse de espectro", é incapaz de conferir oportunidade
real de crescimento às participantes do certame em um curto/médio prazo. Ainda
que o cenário de "posse" de espectro seja alterado com a aquisição de faixas
adicionais por outras operadoras, os ativos adquiridos nessa oportunidade seriam
incapazes de contribuir para uma melhora no ambiente competitivo em um primeiro
momento, tendo em vista que: (i) o 4G continua, e continuará, sendo a tecnologia
que fornece o retorno aos investimentos realizados pelas operadoras e (ii) as

° Em estudo produzido pela GSMA, disponível em (em especial nas páginas 73 a 75):
https://www.qsmaintelliqence.com/research/?flle=8535289e1 005eb248a54069d82ceb824&download verifica-se a
relevância do 4G ainda em um ambiente 5G.
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frequências destinadas ao 5G exigem um período de maturação relevante para
serem implementadas e efetivamente representarem uma capacidade de oferta no
mercado. Este período inclui, por exemplo, a "limpeza" da faixa de 3.5GHz para
evitar interferências, o fornecimento de equipamentos que suportem tais
ecossistemas, a migração e compatibilização de tecnologias, dentre outras
circunstâncias.
53.

Assim, além do tempo de maturação, ainda é necessário que haja

investimento financeiro considerável para operacionalização de tais cenários, de
forma que o leilão representa apenas o primeiro passo para a concretização do 5G
no Brasil. E, no caso das frequências destinadas ao 4G, notadamente as
frequências de 2.3GHz e 700MHz, caso não se introduza qualquer restrição no
certame, agrava-se ainda mais o desequilíbrio advindo com a presente
operação.
IV. DAS CONSIDERAÇÕES DA ANATEL
54.

Em 18.06.2019, a SG-CADE encaminhou para a ANATEL o Ofício n.°

3.820/2019/CGAA4/SGA1 ISGICADE, de 13.06.2019, solicitando esclarecimentos
referentes ao Ato de Concentração n.° 08700.002013/2019-56, que trata da
aquisição do capital social da empresa Nextel pela empresa Claro, com vistas a
instruir o referido processo, nos seguintes termos:
Ofício n.° 3820/201 9/CGAA4/SGA1ISG/CADE, de 13.06.2019
"1. Encontra-se em análise na Superintendência Geral do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica ("Cade") o Ato de Concentração n° 08700.002013/2019-56
que trata da aquisição do capital social da empresa Nextel Telecomunicações Ltda
pela empresa Claro S.A. (aqui denominada operação Claro+Nextel).
2. Em cumprimento ao disposto no art. 13 e inciso II do art. 54 da Lei n°
12.529/2011, e com vistas a instruir o referido processo, solicita-se da ANA TEL,
respeitando-se os seus prazos regimentais, os esclarecimentos especificados no
QUESTIONÁRIO ao fim deste."

55.

Após diversos andamentos na estrutura daquela Agência, o Conselheiro

Relator Emmanoel Campelo elaborou, em 17.10.2019, a Análise n.° 250/2019/EC,
manifestando-se sobre os esclarecimentos requeridos pela SG-CADE.
56.

A manifestação da Agência, por óbvio, se baseou em uma visão

estática sobre a quantidade de radiofrequência detida pelas operadoras e o
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cap estabelecido pela regulamentação, sem adentrar no mérito sobre os
reflexos de eventuais desequilíbrios que possam ser gerados no mercado de
telecomunicações. Em outras palavras, para a Agência, se o cap de frequência
disposto em regulamentação for respeitado, não há fatores adicionais a serem
avaliados.
57.

Ocorre que, muito embora legítima a realização de uma análise tão objetiva,

deve ser apontado que tal regulamentação deve ser vista com ressalvas, como, por
exemplo, o fato de o denominador da equação de cálculo do limite de espectro
incluir, além das radiofrequências que já estão sendo utilizadas pelas operadoras,
parcela de faixas (é o caso do 700MHz) ou banda inteira de radiofrequência que
ainda estão indisponíveis (como, por exemplo, 2.3GHz). Isso implica uma
concentração de espectro resultante da Operação artificialmente inferior ao que
efetivamente se verifica na prática.
58.

Ademais, a leitura da análise da Agência traz algumas avaliações

interessantes cujo conteúdo merece alguns comentários. Nesse contexto, a TIM
pede especial atenção para o item n.° 3 dos quesitos formulados por esse CADE11.
59.

Tal questionamento está baseado em uma lógica clássica de avaliação dos

impactos de um ato de concentração, respondido da mesma forma e foi
inicialmente endereçado pela Agência como se segue:
Análise n.°250/20191EC, de 17.10.2019
"4.22. A análise quanto a esse item foi realizada pela SOR, nos itens de 1.3.1 a
1.3.6 do Memorando 95/2019/SOR (SEI n° 4323627). Inicialmente a SOR
ponderou que apesar da quantidade de espectro detido por uma prestadora
influenciar positivamente na capacidade instalada de sua rede, este não é o único
elemento a ser considerado na situação em tela. Na verdade, a capacidade
técnica da rede depende de uma série de outros fatores, dentre os quais podemos
destacar o adensamento de estações rádio base (antenas). Considerando que as
demais concorrentes possuem quantidades semelhantes de espectro nas diversas
faixas de radiofrequências já licitadas pela Anatel, não há que se falar em
insuficiência de espectro." (grifos nossos)

60.

Ora, a evidência de que também do lado da Agência esteja faltando a

correta dimensão da realidade competitiva do desequilíbrio do espectro decorre

3. caso a claro+Nextel aumentem seus preços entre 5% a 10% após a operação no mercado relevante de SMP
informe, sob a ótica da capacidade técnica (notadamente de espectro), se empresas concorrentes teriam
capacidade de absorver os clientes caso haja desvio de demanda, em curto espaço de tempo, decorrente deste
aumento de preços."

11
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justamente da explícita declaração que: "as demais concorrentes possuem
quantidades semelhantes de espectro nas diversas faixas de
radiofrequências".
61.

No entanto, a conclusão acima está absolutamente equivocada e não

reflete o cenário real. O gráfico abaixo demonstra o flagrante desequilíbrio de
espectro que se observará no Brasil inteiro, e, em especial, nos mercados de
atuação da Nextel (São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ).

62.

Adicionalmente, a mesma análise faz referência de que haveria capacidade

de absorver os assinantes haja vista o histórico de acessos habilitados nas redes
das prestadoras. Confira-se:
"1.3.5. Deste modo, deve-se considerar que a rede das prestadoras atuantes no
Estado de São Paulo já chegaram a atender quase 70 milhões de acessos,
conforme pode-se verificar no gráfico abaixo, em especial no mês de maio de
2015. Não obstante o decréscimo de acessos observado no período em questão,

PINHEIRO NETO
ADVOGADOS

percebe-se que as prestadoras continuaram a investir na ampliação de sua rede,
como é notório pelo acréscimo de estações com tecnologia 4G e 4,5G."

63.

Ocorre que tal perspectiva não reflete, de forma assertiva, o cenário atual e

futuro da relação entre alocação de espectro e dinâmica do mercado de banda
larga móvel.
64.

Primeiramente, ao contrário do afirmado pela ANATEL, não houve uma

redução no número de assinantes, mas sim do número de chips, a partir da
alteração na dinâmica de interconexão. Os usuários, que antes possuíam 02 (dois)
ou mais chips para realização de chamadas dentro da sua operadora, passaram a
possuir apenas 01 (um). Em verdade, o número de usuários móveis individuais
cresceu no período, tendo em vista a substituição fixo-móvel.
65.

Além disso, para uma análise adequada sobre a ocupação das redes de

telecomunicações, deveria a ANATEL, além de considerar o número de assinantes
individuais, ter adotado como referência o serviço de dados e o seu crescimento
exponencial no período e projetado, conforme demonstra o gráfico abaixo.
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Fonte: Relatório divulgado pela Ericsson. "Mobility Report", divulgado em Jun/2019.

66.

A evidência revela esperada taxa de crescimento do tráfego de dados na

América Latina em 06 (seis) vezes nos próximos 05 (cinco) anos que, como visto
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nos gráficos anteriores (páginas 15 e 16), se concentrará nos acessos e na rede
4G, o que, mais uma vez, demonstra que o espectro destinado a essa
tecnologia continuará sendo o insumo essencial na competitividade da
prestação da banda larga móvel.
67.

Em suma, a TIM entende ser imprescindível análise por esse E. CADE

acerca da diferenciação de qualidade e competitividade de prestação dos serviços
tendo como referência o "mundo" de dados, serviço este plenamente percebido e
também requisitado pelos assinantes, pois este critério encontra-se intrinsecamente
atrelado à capacidade de rede móvel que é função da quantidade de espectro
detido por cada prestadora.
68.

Certamente, a conclusão seria a mesma daquela alcançada pela TIM: a

Claro, incorporando o espectro ocioso da Nextel, terá quantidade de espectro que
incapacitará aos demais players com quantidade espectral 45% inferior oferecer
planos competitivos, não sendo as "formas alternativas e complementares"
vislumbradas pela SG-CADE capazes de mitigar esse risco. Na verdade, conforme
já apontado, as alternativas apresentadas são capazes de acentuar esse cenário
de desequilíbrio competitivo.
V. DAS CONCLUSÕES
69.

Em resumo, todas as "formas alternativas

e

complementares"

apresentadas pela SG-CADE como forma de mitigar o desequilibro de espectro não
são suficientes para amenizar essa preocupação, pois, conforme verificado, não
possuem, de fato, eficácia para redução do desequilíbrio, sendo que, para todos os
cenários, podem contribuir para agravar ainda mais as distorções do mercado,
conforme se depreende da tabela abaixo, que resumem as considerações expostas
ao longo da presente manifestação.
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Maior eficiência

Formas

Adoção em curto

Eficácia para

alternativas e

prazo (por todas

redução de

complementares

as operadoras)

desequilíbrio

Sim

Não

Sim

Refarming

Sim

Não

Sim

RAN Sharing

Sim

Não

Sim

LTE Advanced 1
MIMO

com maior
dotação de
espectro

Não (com
Leilão

Não

limitações de

N/A

participação)
Densificação de
sites

70.

Não
(impedimentos

Não

Sim

legislação local)

O estudo supracitado chega à mesma avaliação, sempre manifestada pela

TIM no curso da instrução do presente ato de concentração, no sentido de que um
desbalanceamento na quantidade do insumo essencial radiofrequência tem o
condão de produzir facilmente significativa posição de dominância de mercado.
Confira-se (página 23):
[ACESSO RESTRITO]
VI. RISCOS CONCORRENCIAIS NO MERCADO RELEVANTE: TENDÊNCIA DE
DUOPÓLIO
71.

Em vista do acima exposto, considerando que a capacidade espectral está

diretamente atrelada ao potencial de rivalidade no mercado de dados, bem como
ao exercício de poder de mercado atual e futuro de determinadas operadoras, é
essencial que sejam adotadas medidas para limitar, ainda que de forma temporária,
a vantagem competitiva que a Claro deterá após a Operação, sob pena de
enfraquecer, de forma significativa, a concorrência no setor de telecomunicações
no Brasil, que passa por um momento de consolidação.
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72.

Em outras palavras, é imprescindível que se imponham remédios

temporários capazes de endereçar o desequilíbrio espectral decorrente da
aquisição da Nextel e do seu espectro adquirido em 2010 e 2015 (sem que
houvesse a possibilidade de competição por outros players), por parte da
Claro, até que o mercado possa corrigir a projetada distribuição distorcida desse
insumo essencial por outros meios, como (i) novas frequências (em bandas
inferiores a 3GHz) adquiridas por outras operadoras em futuros leitões; e/ou (ii)
outros movimentos de consolidação no mercado.
73.

Isso porque, mantida a diferença espectral gerada pela operação, as

Requerentes terão condições de ofertar um produto extremamente mais agressivo
quando comparado à TIM e aos demais players do mercado, de forma que
empresas com dotação de espectro inferiores até 45% não terão condições de
rivalizar.
74.

A estrutura atual do mercado demonstra que a quantidade de espectro está

concentrada nos grupos que possuem maior receita líquida, conforme ilustra o
gráfico abaixo. 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 acima para
otimizar sua capacidade de rede, aumentando o desequilíbrio no mercado.
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Fonte: Balanço das Operadoras, site das Operadoras e análises internas, Dados de 2018.

75.

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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76.

Nesse sentido, é importante ficar atento às declarações ao mercado sobre o

interesse em continuar o processo de aquisição do setor, como a que foi feita pelo
o CEO da controladora da Claro Brasil:
"Claro que estamos interessados em fazer algo com a 01 no Brasil"", Daniel
Hajj, em 16 de outubro de 2019, durante teleconferência sobre resultados
trimestrais.
77.

Resta claro, portanto, que a tendência duopolística é o verdadeiro risco de

um mercado em consolidação, e o equilíbrio de espectro é antidoto a ser
"ministrado" para se afastar essas distorções.
VII. REMÉDIOS NECESSÁRIOS
78.

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

imperiosa a atuação do CADE para mitigar os efeitos advindos da Operação, em
linha com a experiência internacional, bem como com o já adotado por esse
Conselho em casos semelhantes de aquisições (inclusive em outros mercados).
79.

No Brasil, o Guia de Remédios do CADE13 reconhece que "obrigações de

concessão de acesso a insumos considerados fixos, e.g., infraestrutura com
características de infraestrutura essencial"

são os principais remédios

comportamentais para endereçar eventuais preocupações vislumbradas no âmbito
de uma relação vertical. Ainda, a orientação do Guia de Remédios é a de que
"medidas de acesso a mercado" (tais como a cessão de infraestrutura essencial
para a prestação de serviço) podem, muitas vezes, ser suficientes para compensar
impactos anticoncorrenciais.
80.

A TIM não identificou precedentes específicos nesse sentido emitidos até o

momento por esse E. CADE envolvendo o mercado de telecomunicações. Não
obstante, é possível fazer uma analogia com o remédio tradicionalmente adotado
por esse E. CADE no mercado de aviação civil, que demanda a utilização de
infraestrutura/insumos essenciais regulados para a prestação do serviço (os slots,
direito de pousos e decolagens em aeroportos). De fato, em algumas ocasiões,
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como forma de garantir a competitividade do mercado pós-operação, o remédio
implementado pelas autoridades consistiu na disponibilização de slots para a
criação de novas frequências por competidores.
81.

No contexto da operação envolvendo a TAM Linhas Aéreas S.A., Iberia

Lineas Aereas de Espana S.A. Operadora e Sociedad Unipersonal e a British
Airways Ric014 , julgada pelo CADE em 27.03.2017, decidiu-se, considerando que
"uma das Requerentes, a British Airways, possui aproximadamente a metade dos
slots disponíveis no aeroporto", pela disponibilização de slots para uso na rota
SAO-LON. Normalmente, a disponibilização desses ativos é feita na forma de
arrendamento por prazo predeterminado a preços de mercado.
82.

De maneira análoga, em operação envolvendo a TAM S.A. e a LAN Airlines

S.A.`, julgada em 14.12.2011,0 CADE entendeu que "ao invés de as Requerentes
devolverem slots à agência reguladora, devem elas disponibilizar a outras
empresas slots em horários comercialmente interessantes para a criação de novas
frequências na referida rota".
83.

Dessa forma, verifica-se que a disponibilização de determinados ativos,

garantindo acesso á infraestrutura/insumo necessário, tem sido remédio já adotado
pelo CADE para endereçar eventuais preocupações concorrenciais em mercados
com dinâmica correlata ao de telecomunicações. Esse entendimento está em linha
com a orientação internacional, tendo o próprio CADE reconhecido que "este tipo
de remédio tem sido comum em acordos envolvendo operações de fusão e
aquisição de companhias aéreas ao redor do mundo". Em especial, no contexto
das operações envolvendo a Air France-KLM, Deita e Alitalia16; e British Airways,
American Airlines e lberia17, a disponibilização de slots incluiu a previsão de que a
escolha dos ativos seria feita à critério da companhia beneficiada com a imposição.
84.

Em semelhante sentido, no contexto do mercado de telecomunicações em

âmbito internacional, o remédio mais adotado em caso de fusões no mercado de

14
Ato de Concentração no 08700.00421112016-10, Requerentes: TAM Linhas Aéreas S.A., Iberia Lineas Aereas de
Espana S.A. Operadora e Sociedad Unipersonal Brtish Airways Pico. Aprovada em 27.3.2019.
15 Ato de Concentração n° 08012.009497/2010-84. Requerentes: TAM S.A. e LAN Airlines S.A. Aprovada em
14.12.2011.
6
Caso COMP/39.964 - AF-KLIDL/AZ.
"Caso COMP/F-1139.596- BAIAA/IB.
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telecomunicações foi a obrigação de cessão do insumo essencial, no caso, de
espectro/capacidade de rede18 .
85.

Logo, entende-se que a aplicação de remédio que envolva a cessão de

capacidade das requerentes a outros players do mercado, por tempo prédeterminado, a preço de mercado, tem sido solução aplicada por autoridades
antitruste como forma de endereçar eventuais preocupações concorrenciais em
mercados de natureza dinâmica. Dessa forma, a TIM reitera que os efeitos
prejudiciais ao mercado, advindos da aquisição da Nextel pela Claro, podem ser
mitigados com remédio comportamental que consiste em cessão de capacidade.
86.

Nessa esteira, como remédio, a TIM entende adequado que se destine

parte das faixas (portadoras) pertencentes à Nextel, para uso exclusivo de
concorrentes que possuam gap acima de 45% de recursos espectrais comparada
com a operadora resultante do presente Ato de Concentração, respeitadas as
canalizações previstas nas Resoluções editadas pela ANATEL, bem como as
disposições contidas no Regulamento de Uso de Espectro (Resolução n° 671, de
03 de novembro de 2016) - em especial os Arts. 14 e 41, dedicados à exploração
industrial de radiofrequência - valendo-se de instrumentos de Ofertas Públicas,
baseadas a preços de custos (custo proporcional - tamanho da faixa e tempo de
uso), vigentes por um prazo específico estimado até a supressão desta distorção
competitiva por meio de licitação ou processo de fusão/aquisição.
87.

De forma a deixar bem evidente a proposta ora apresentada, a TIM

apresenta abaixo uma sugestão estruturada:

Condicionamento

Cessão temporária, em caráter secundário, do
insumo essencial de radiofrequência em 2.100MHz e
1 .800MHz, sem ônus para a cedente

Canalização dos
blocos de
radiofrequência

5+5 MHz em 2.100 MHz
5+5 MHz em 1.800 MHz (AR11)

18
Vide os seguintes casos: aquisição da Orange pela H3G, na Áustria; aquisição da Telefônica pela 1-13G, na
Irlanda; aquisição da E-Plus pela Telefônica, na Alemanha; aquisição da joint venture entre 1-13G e Wind pelo
Grupo Hutchison. na Itália.
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Prazo

3 anos (ou até reavaliação do cenário competitivo em
razão de outros movimentos estruturais)

Instrumento
regulatório

Regulamento de Uso de Espectro, aprovado pela
Resolução n°671, de 03 de novembro de 2016

Elegibilidade

Operadoras com gap acima de 45%19 de recursos
espectrais, comparada com operadora resultante do
ato de concentração, com eventuais moderações a
níveis regionais2°

Condições econômicas

Proporção ao valor atualizado do preço de aquisição
da radiofrequência

VIII. PEDIDOS
88.

Diante do exposto, a TIM entende ter demonstrado as razões pelas quais as

alternativas propostas pela SG-CADE não endereçam o problema da elevada
concentração de espectro resultante da Operação.
89.

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, o presente recurso tem o objetivo de fornecer informações e
subsídios adicionais para instruir a análise deste ato de concentração, razão pela
qual a TIM requer seja o Recurso conhecido por este Egrégio Tribunal do CADE.
90.

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 SG-CADE, para que reconheça que
premissas adotadas em seu fundamento não endereçam, de forma

'9 Considera média, em todas as capitais do Pais, do gap existente entre lo e 3° colocado em detenção espectral
pré (35%) e pós-operação (55%).
20
Cálculo inicialmente considera a seguinte fórmula:
((#Espectro A - #Espectro B) / Espectro BJ.
Sendo:
# Espectro A = Total de Espectro detido pela Prestadora resultante desta operação
# Espectro B = Total de Espectro detido pela Prestadora interessada na cessão temporária (demais players)
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adequada, o problema decorrente da concentração de espectro no
cenário pós-Operação; e
b. Seja determinada a imposição de remédios temporários, em especial,
transferência de parte das faixas de radiofrequência pertencentes à
Nextel, aos demais players do mercado, até que haja reequilíbrio nas
condições de mercado.
Finalmente, a TIM permanece 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.
Termos em que,
pede deferimento.

De São Paulo para Brasília,
22 de outubro de 2019.
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