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2a Conferência Anual Latino-Americana de Gestão do Espectro 
Dias 20 & 21 de outubro de 2015 
Rio de janeiro, Brasil 
 
Dia 1 
 
08:30 – 09:00 Inscrição e café da manhã de boas vindas 
 
Sessão 1: Apresentações de abertura 
 
09:00 – 09:15 Apresentação de abertura 
 
09:15 – 09:30 Apresentação de abertura 
 
09:30 – 09:45 Apresentação de abertura 
 
09:45 – 10:00 Apresentação de abertura 
 
10:00 – 10:15 Apresentação de abertura 
 
10:15 – 10:40 Discussão com os palestrantes da manhã 
 
 
10:40 – 11:00 Pausa-café da manhã 
 
 
Sessão 2: Transição para o digital – a situação atual na região 
A transição para o digital na região latino-americana está em curso, com os países em vários 
estágios do processo de transição visando cumprir as suas metas previstas para a transição 
para a radiodifusão digital até 2024. Esta sessão irá fornecer uma atualização da situação atual 
em países diferentes e os desafio que enfrentam. Ela também irá olhar para as metas e prazos 
que foram estabelecidos, e o quão esses são realistas, ao tomar exemplos de países e regiões 
que já estão avançados no processo de transição para o digital, olhando para o que lições 
podem ser aprendidas e quais as melhores práticas na obtenção de uma transição suave para o 
digital. 
 
 

- Qual é a situação atual em países de toda a região, e quais são as datas planejadas de 
transição em diferentes países? 
- O quão realista é que estas metas para radiodifusão analógica possam ser cumprida, e 
que implicações haverá, se não forem? 
- Como pode o potencial de interferência ser combatido e evitado? 
- Que problemas são causados pela realocação de frequências do dividendo digital se as 
datas de transição nos países vizinhos variam muito? Como isso pode ser gerenciado? 
- De que melhor forma o período simultâneo de transmissão de ambos os serviços 
analógicos e digitais podem ser gerenciados, e quais os desafios que isso irá levantar? 
- Quais são as opções disponíveis para financiar a transição, e que estratégias têm sido 



vistas até agora? 
- Como podem os reguladores garantir que os cidadãos em áreas de baixa renda 
tenham acesso a equipamentos para receber serviços digitais antes da transição? 
 

11:00 – 12:30 Painel de discussão 
 
 
12:30 – 13:35 Pausa para almoço 
 
 
Sessão 3. Liberando o potencial da banda de 700Mhz na América Latina - prêmios e 
abordagens 
 
Embora a transição da televisão analógica esteja em curso, países da América Latina, ao 
mesmo tempo, já estão começando a fazer os primeiros movimentos para a reforma da banda 
700Mhz aos serviços móveis. Uma série de prêmios do espectro do Dividendo Digital já ocorreu, 
e estratégias e planos para o licenciamento e redes lançamento da banda 700Mhz nacionais 
estão começando a surgir. Esta sessão vai olhar para as várias abordagens que já aconteceram 
e as que estão sendo propostas. A sessão também vai procurar entender como a futura forma da 
banda 700Mhz em toda a região começa a se tornar mais clara, buscando seguir o melhor 
caminho para desbloquear os benefícios econômicos e sociais deste espectro valioso. 
 
 
 

- Que prêmios na banda 700Mhz já ocorreram até agora e que resultados foram vistos? 
- Quais são os planos e estratégias estão em vigor nos países em que o processo de 

premiação ainda não começou? 
- Qual é o valor do espectro na banda 700Mz, e como ele pode ser assegurado que os 

preços que os operadores estão pagando por licenças na banda sejam justos e 
razoáveis? 

- Existe uma ligação entre altos preços de espectro e investimento em banda larga móvel, 
e onde se encontra o equilíbrio entre os objetivos para aumentar a receita de 
licenciamento de espectro e promoção de investimento? 

- Que progresso tem sido feito no México com relação à implantação de sua rede de 
acesso aberto (atacadista), e como é que isso vai funcionar na prática? 

- A abordagem por atacado representa a melhor opção para fornecer acesso de banda 
larga de baixo custo, e como ela se compara com a abordagem tradicional de redes 
concorrentes? 

- Que trabalho tem sido e deve continuar a ser feito em toda a região, a fim de garantir 
que o futuro da banda 700Mhz seja  maximizado? 

 
13:35 – 13:50 Apresentação introdutória - prêmios 700MHz e abordagens na região  
 
13:50 – 14:05 Estudo de caso – Colômbia 
 
14:05 – 14:20 Estudo de caso – Peru 
 
14:20 – 14:35 Estudo de caso – A abordagem por atacado para a banda 700 Mhz no 
México 
 
14:35 – 14:50 A perspectiva móvel 
 
14:50 – 15:15 Painel de discussão e Perguntas & Respostas 
 
 
15:15 – 15:40 Café da tarde 
 
 
 
 



Sessão 4: Opções adicionais para atender às crescentes necessidades de espectro de 
banda larga móvel 
 
Enquanto a banda 700 Mz vai de alguma forma fornecer a capacidade adicional necessária para 
atender à crescente demanda dos consumidores por banda larga móvel, ela só pode ser parte 
da solução. A fim de eliminar os estrangulamentos em centros urbanos e garantir a implantação 
da banda larga nas zonas rurais, há uma necessidade de também encontrar espectro adicional 
em outros lugares. Esta sessão irá analisar outras opções para encontrar capacidade de 
espectro adicional, tanto através de possibilidades de encontrar largura de banda adicional em 
ambas as faixas de frequências mais altas e mais baixas, como por meio da otimização de redes 
via tecnologias inovadoras e instrumentos de regulação para aumentar a eficiência de largura de 
banda. Ele também irá olhar para os desafios enfrentados pelos operadores móveis que 
procuram equilibrar e gerenciar carteiras de frequência através de um elevado número de 
bandas diferentes, e de que forma como estes podem ser superados. 
 
15:40 – 15:55 Apresentação: Equilíbrio e gestão de carteiras de frequência através de 
bandas para entregar a conectividade necessária 
 
15:55 – 16:10 Apresentação: Reorganização e utilização da banda de 2.5Ghz 
 
16:10 – 16:35 Apresentação: Tecnologia LTE de 450 MHz - o potencial para a entrega de 
serviços de banda larga em zonas rurais e remotas? 
 
16:35 – 16:50 Apresentação: LTE-U - o potencial para atender à crescente demanda, e 
que desafios permanecem? 
 
16:50 – 17:05 Apresentação: O papel do descarregamento e outras tecnologias 
 
17:05 – 17:30  Painel de discussão e Perguntas & Respostas  
 
 
17:30   Final do Dia 1 
 
 
Dia 2 
 
08:30 – 09:00 Inscrição e café da manhã de boas vindas 
 
Sessão 5: WRC15 - posições regionais, prováveis resultados e implicações para as 
Américas 
Com a Assembleia de Radiocomunicações agora a apenas uma semana de distância e a WRC-
15 que deve começar uma semana mais tarde, esta sessão irá oferecer uma última chance de 
ouvir os responsáveis pelo desenvolvimento das posições comuns interamericanas e 
compreender as suas propostas, metas e objetivos. Comparando-os com as posições que 
surgiram em outros lugares e explorando onde há consenso e onde existem diferenças, a sessão 
vai analisar o que isso deve significar para as discussões na WRC e seus resultados prováveis 
através dos principais itens da agenda. 
 

- Que as Américas e em outras regiões assumiram em relação aos principais itens da 
agenda? 

- Existem quaisquer surpresas nas posições avançadas, ou existem áreas em que outras 
mudanças ou surpresas são prováveis? 

- Onde existem consensos e onde existem diferenças? 

- Qual é a situação na região e em outros lugares em relação à faixa 470-698 MHz, o C-
Band e as outras bandas candidatas de IMT? 

- Ao considerar posições e objetivoscomuns da política regional, como pode ser garantido 
que os objetivos de longo prazo de todas as partes interessadas estão sendo 
considerados e uma abordagem equilibrada e segura no futuro será alcançada? 

- Quais são os resultados prováveis sobre algumas das decisões-chave, e como estas 
poderiam afetar alocações de espectro  na região para aparelhos móveis, satélites e de 



radiodifusão, assim como as frequências utilizadas para a proteção pública e socorro em 
desastres (PPDR)? 

 
 
09:00 – 09:20 Apresentação de abertura 
 
09:20 – 10:40 Painel de discussão 
 
10:40 – 11:00 Café da manhã 
 
Sessão 6: Medição e Promoção da Eficiência do Espectro 
A WRC-15 verá um grande impulso a partir de várias partes interessadas que procuram garantir 
mais espectro mas, ao lado disso, um fator igualmente importante é se a região das Américas irá 
maximizar o potencial econômico do espectro social que oferece aumentando a eficiência do 
espectro existente, tanto em termos de uso e custo. Esta sessão vai olhar para métodos de 
medição da eficiência e o quão eficientemente o espectro atualmente é utilizado em toda a 
região. Avançando, a sessão vai olhar também para opções inovadoras que estão disponíveis 
para melhorar a eficiência, além de como estes possam ser melhor implementados. 
 

- Quão eficiente do espectro é utilizado atualmente em diferentes bandas e países das 
Américas? 

- Quais métricas e ferramentas estão disponíveis para julgar a eficiência de utilização do 
espectro, e que desafios e considerações devem ser levados em conta ao definir o quão 
eficiente do espectro está sendo usado? 

- Como é que pode ser assegurado que o espectro está sendo usado de forma eficiente 
por todos os usuários, incluindo os militares e o setor público? 

- Que opções tecnológicas e políticas estão disponíveis para melhorar a eficiência do 
espectro? 

- Qual é o futuro de partilha de espectro e qual o potencial que isso tem, na realidade, 
como uma ferramenta para abrir o acesso a mais espectro e apoiar a inovação? 

- Quais são as respectivas vantagens do compartilhamento em uma base de acesso ao 
espectro licenciado, isento de licença e dinâmica, e que desafios cada abordagem 
oferece? Qual deles tem o potencial para promover a utilização do espectro de forma 
mais eficiente? 

 
 
11:00 – 11:15 Apresentação: Medir a eficiência de utilização do espectro atual entre 
Países América Latina e Caribe 
 
11:15 – 11:30 Apresentação: Compartilhamento de Rede 
 
11:30 – 11:45 Apresentação: Compartilhamento de Espectro  
 
11:45 – 12:00 Apresentação: Como pode ser assegurado que o espectro está sendo 
usado de forma eficiente por todos os usuários e quais as opções políticas existem para 
melhorar a situação? 
 
 
12:00 – 12:15 Apresentação: Maximizando a eficiência espectro  para PPDR e Governo  
 
12:15 – 12:40  Painel de discussão e Perguntas & Respostas 
 
 
12:40 – 13:40 Almoço 
 
 
Sessão 7 – Leilões de espectro, Prêmios e Avaliação: As melhores práticas para um 
mercado competitivo, sustentável e inovador 
Tem havido uma série de prêmios importantes do espectro em toda a região recentemente, e 
muitos mais são esperados em um futuro próximo. Com um número de diferentes abordagens, 



avaliações e resultados vistos, esta sessão irá oferecer a oportunidade de ouvir a opinião de 3 
especialistas sobre questões-chave tais como a melhor prática em design de leilão, a valorização 
e premiação do espectro AWS, e quais condições de licença específicas ou restrições devem ser 
utilizadas em prêmios de espectro (se for o caso), a fim de promover a concorrência (por 
exemplo, limites de espectro) ou garantir a qualidade do serviço. Após isso, vamos ouvir uma 
resposta do ponto de vista industrial e regulatório, antes de uma última discussão interativa 
sobre o desenvolvimento de uma melhor prática para um mercado competitivo, sustentável e 
inovador. 
 
 
i. Sessão com os experts – apresentações de três especialistas em questões 

importantes e atuais  
 
13:40 – 14:00 Apresentação: Melhores práticas em design de leilão 
 
14:00 – 14:20 Apresentação: valorização e premiação do espectro AWS 
 
14:20 – 14:40 Apresentação: O uso de condições da licença e restrições 
 
ii. Respostas das partes interessadas 

 
14:40 – 14:50 Resposta da indústria 
 
14:50 – 15:00 Resposta de um regulador nacional 
  
15:00 – 15:30 Painel de discussão e Perguntas & Respostas com palestrantes da sessão 
 
 
15:30 – 15:50 Café da tarde 
 
 
Sessão 8: Trazendo 5G para as massas - estratégias de longo prazo e de curto prazo para 
garantir uma estratégia de all-inclusive para LTE-A e além 
 
Uma grande parte das discussões de longo prazo sobre a demanda de espectro ao redor do 
mundo não é focado em atender as necessidades de tecnologias LTE-A, 5G e Internet das 
coisas. Nas regiões em desenvolvimento, no entanto, há também a necessidade de ter em 
mente estratégias de curto prazo para entregar a inclusão digital e aumentar a cobertura. Sem 
isso, os benefícios dessas novas tecnologias correm o risco ser sentidos apenas pelos "haves 
digitais" em vez de serem inclusivos resultando, inevitavelmente, em um agravamento da divisão 
digital.Esta sessão vai olhar para onde a balança posiciona as atuais estratégias e prioridades 
dos reguladores, operadores e outros utilizadores do espectro, e o que precisa ser feito, tanto a 
longo como a curto prazo para atender às necessidades de espectro para tecnologias futuras e 
pôr em prática as bases para garantir que eles são sentidos por todos. 
 
 

- Que estratégias espectro atual estão sendo desenvolvidas em toda a região, e quais os 
objetivos e prioridades os governos e os reguladores estão buscando conseguir? 

- Que trabalho precisa ser feito agora e no futuro para colocar em prática as estratégias 
que contemplem as questões de curto prazo relativas ao aumento da cobertura, além de 
metas de longo prazo para atender às necessidades de espectro para tecnologias 
futuras, como  LTE-A, 5G e Internet das coisas? 

- Como se pode assegurar que os benefícios destas tecnologias futuras são 
verdadeiramente inclusivos para todos? 

- Até que ponto podem as bandas milímetros acima dos 6 GHz ser parte da solução? 
- Como se pode assegurar que as necessidades de todos os utilizadores do espectro e os 

serviços essenciais que eles fornecem são cumpridos em toda a região, tanto a curto 
como a longo prazo? 

- Até que ponto pode o 5G ser uma solução para oferecer conectividade para as regiões 
periféricas? 



 
 
15:50 – 16:05 Apresentação: Cumprindo a visão 5G na América Latina: Requisitos e 
Recomendações de Espectro 
 
16:05 – 16:20 Apresentação: Em que medida pode espectro acima 6GHz ser parte da 
solução? 
 
16:20 – 16:35 Apresentação: Perspectiva Regulatória 
 
16:35 – 16:50 Apresentação: Que papel pode desempenhar o 5G na luta contra  a Divisão 
Digital? 
 
16:50 – 17:05 Apresentação: Garantir o mix de tecnologia certo para maximizar os 
benefícios de 5G para todos 
 
17:05  - 17.30  Painel de discussão e Perguntas & Respostas 
 
17:30  FIM DA CONFERÊNCIA 
 
 
 


