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Em 6 de maio de 2020, o Conselho Diretor da ANATEL,
agência reguladora brasileira, aprovou mudanças no
Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação
de Radiação Restrita (“RRR”), passando a permitir as
chamadas operações “não licenciadas” na faixa de
frequência 5.925-7.125 GHz. A área técnica da ANATEL
foi ainda orientada a apresentar ao Conselho, propostas
de regras técnicas para equipamentos de RRR que
operem nesse intervalo de frequência1.
O objetivo deste trabalho é determinar o valor
econômico que poderá resultar de uma liberação da
referida faixa para o uso não licenciado no Brasil,
avaliando o impacto sobre a qualidade dos serviços,
cobertura, acessibilidade, e focando em aplicações
específicas e casos de uso com probabilidade de ser
introduzidos na empresa e nos mercados consumidores
por meio das três classes de dispositivos 6 GHz2 e de
normas técnicas favoráveis3.

1 Ver: https://2pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=06/05/2020&jornal=515&pagina=13.
2 Os Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita são divididos em três classes: dispositivos de
baixa potência usados em ambientes internos, dispositivos de potência padrão e dispositivos de potência muito
baixa.
3 Normas técnicas, como quantidade de espectro permitida para uso compartilhado, limite de potência radiada,
limite de densidade espectral da potência radiada e limite de emissões fora da faixa para cada classe de
dispositivos, determinarão se o potencial econômico do espectro de 6 GHz poderá ser aproveitado ao máximo.
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A metodologia utilizada identificou e estimou de forma
independente as diferentes fontes de valor econômico,
agregando-as então em um único valor (ver tabela A).
Tabela A.

Fontes de Valor da Faixa de 6 GHz no Brasil
Contribuição para o PIB

Aumento da
cobertura e maior
acessibilidade

Maior acessibilidade associada com
a disponibilidade de banda larga
e aumento no compartilhamento
de acesso no setor de provedores
de serviço de acesso à internet
wireless (WISP)

Velocidade de acesso
mais alta para assinantes
de provedores de serviços
de acesso à internet
wireless (WISP)

Aumento da
velocidade
por meio da
redução do
congestionamento
na rede Wi-Fi

Vantagens de, ao aumentar o Wi‑Fi
interno, eliminar-se o gargalo do
roteador nas conexões de alta
velocidade.

Excedente do consumidor
decorrente de maior
velocidade

Ampla utilização
da Internet das
Coisas (IoT)

Repercussões do emprego da
Internet das Coisas (IoT) sobre a
produtividade de setores-chave da
economia brasileira (ex.: automotivo,
processamento de alimentos,
logística etc.)

Redução dos
custos da empresa
com tecnologia
wireless
Emprego de
soluções RA/RV

Excedente do produtor

Excedente do
consumidor

Fonte do Valor

Margens das empresas do
ecossistema (Hardware,
software, serviços) envolvidas
no emprego de Internet das
Coisas (IoT)
Redução dos custos do uso
empresarial de comunicação
wireless.

Reflexos do emprego de RA/RV na
economia brasileira

Margens das empresas do
ecossistema envolvidas no
emprego de RA/RV

Aumento da
Crescimento do PIB devido a uma
capacidade do Wi- maior adoção da banda larga
Fi municipal

Excedente do consumidor
resultante de taxa de
download de dados mais
alta, possibilitada por uma
banda larga mais rápida

Implantação de
Hot Spots com
Wi-Fi Gratuito

Crescimento do PIB devido a uma
maior adoção da banda larga

Excedente do consumidor
resultante de taxa de
download de dados mais
alta, possibilitada por uma
banda larga mais rápida

Alinhamento das
decisões sobre
o espectro com
outras economias
avançadas

Potenciais oportunidades de
criar um setor de fabricação de
equipamento Wi-Fi

Aumento da
capacidade de
descarregamento
(off-loading) de
tráfego móvel
Fonte: Análise da Telecom Advisory Services

Benefícios de economia de
escala ao se alinhar o Brasil
com os EUA (equipamentos
mais baratos)
Redução do CAPEX como
resultado do descarregamento
(off-loading) do tráfego de
banda larga móvel wireless
em hot spots de Wi-Fi de alta
confiabilidade (carrier grade).

Avaliação do valor econômico do uso não licenciado pelo Wi‑Fi na faixa de 6 GHz no Brasil | 9

O valor econômico acumulado entre 2020 e 2030,
associado com a alocação dos 1.200 MHz na faixa de
6 GHz, totaliza US$ 112,14 bilhões em contribuição para o
PIB, US$ 30,03 bilhões em excedente do produtor para as
empresas brasileiras e US$ 21,19 bilhões em excedente
do consumidor para a população brasileira (ver tabela B).

Tabela B.

Brasil: Valor econômico da alocação de 1.200 MHz na faixa de 6 GHz
(2020-2030) (em US$ bilhões)
Fonte do Valor

Contribuição para o PIB

Aumento da
cobertura e maior
acessibilidade

$ 24.91

Aumento da
velocidade
por meio da
redução do
congestionamento
na rede Wi-Fi

$ 27.60

Ampla utilização
da Internet das
Coisas (IoT)

$ 23.59

Redução dos
custos da empresa
com tecnologia
wireless
Emprego de
soluções RA/RV

Excedente do produtor

Excedente do
consumidor
$ 1.21

$ 16.79

$ 10.96

$ 8.41

$ 29.84

$ 10.22

Aumento da
capacidade do
Wi‑Fi municipal

$ 4.77

$ 0.41

Implantação de
Hot Spots com
Wi-Fi Gratuito

$ 1.42

$ 2.78

Alinhamento das
decisões sobre
o espectro com
outras economias
avançadas

Potenciais oportunidades de
criar um setor de fabricação de
equipamento Wi-Fi

Aumento da
capacidade de
descarregamento
(off-loading) de
tráfego móvel
TOTAL

$ 0.44

$ 8.64
(excluído do total para evitar
contagem em duplicidade)
$ 112.14

Fonte: Análise da Telecom Advisory Services

$ 30.03

$ 21.19
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O valor econômico aumenta no decorrer do tempo
acelerando significativamente ao final do período devido
à capacidade da faixa de 6 GHz de alavancar o valor (ver
gráfico C).
Gráfico C.

Brasil: Valor econômico da alocação de 1.200 MHz na faixa de 6 GHz
(em US$ bilhões)
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Conforme consta neste relatório, a alocação de
1.200 MHz na faixa de 6 GHz para o uso não licenciado
começa a render benefícios econômicos desde o
início, ao refletir no congestionamento das redes Wi‑Fi
e possibilitar o desenvolvimento de casos de uso
múltiplos. A alternativa – não inovar e aguardar até
que os provedores de serviços de telecomunicações
existentes necessitem de espectro adicional – posterga
qualquer contribuição econômica, com o consequente
custo de oportunidade.

