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MotivaçãoMotivação

iiAcordos de Roaming Internacional Automático Acordos de Roaming Internacional Automático 
são a via mais rápida e de menor custo para a são a via mais rápida e de menor custo para a 
integração dos países da América do Sul;integração dos países da América do Sul;

ii Para os governos o custo de investimento é Para os governos o custo de investimento é 
zero, pois a infrazero, pois a infra--estrutura de comunicação é estrutura de comunicação é 
provida pelas operadoras móveis;provida pelas operadoras móveis;



MotivaçãoMotivação

iiNo atual cenário em que as telecomunicações No atual cenário em que as telecomunicações 
são exploradas pela iniciativa privada, governos  são exploradas pela iniciativa privada, governos  
e órgãos reguladores devem demonstrar e órgãos reguladores devem demonstrar 
interesse político como forma de incentivar as interesse político como forma de incentivar as 
empresas de telecomunicações a realizarem empresas de telecomunicações a realizarem 
acordos deacordos de roamingroaming;;



MotivaçãoMotivação

iiAlém da sinalização de vontade política, os Além da sinalização de vontade política, os 
governos poderiam avançar com o fim da  governos poderiam avançar com o fim da  
bibi--tributação (pagamento de impostos no país   tributação (pagamento de impostos no país   
de origem do cliente e no país visitado),             de origem do cliente e no país visitado),             
como forma de tornar preços mais acessíveis; como forma de tornar preços mais acessíveis; 



TecnologiasTecnologias

iiNo padrão GSM os acordos deNo padrão GSM os acordos de roamingroaming são são 
realizados de forma rápida e padronizada    realizados de forma rápida e padronizada    
((GSMGSM ForumForum), entretanto, para mercados   ), entretanto, para mercados   
menos atraentes deve haver a sinalização       menos atraentes deve haver a sinalização       
dos governos e órgãos reguladores no     dos governos e órgãos reguladores no     
interesse dointeresse do roamingroaming internacional como internacional como 
ferramenta de integração;ferramenta de integração;



TecnologiasTecnologias

iiNos padrões TDMA e CDMA (75% dos         Nos padrões TDMA e CDMA (75% dos         
celulares da América do Sul) não existem celulares da América do Sul) não existem 
contratos padrões, o que gera negociações   contratos padrões, o que gera negociações   
mais demoradas; mais demoradas; 



TecnologiasTecnologias

Clientes por tecnologia na América Latina

Fonte: E M C, Agosto de 2004



O Roaming no O Roaming no MercosulMercosul

iiO Tratado de Assunção (O Tratado de Assunção (26/03/1991),     26/03/1991),     
incluindo as comunicaincluindo as comunicaçõções dentre ases dentre as
polpolííticas macroeconticas macroeconôômicas e setoriais           micas e setoriais           
entre os Estados Partes, foi um grande      entre os Estados Partes, foi um grande      
impulso para a agilizaimpulso para a agilizaçãção  de acordos de  o  de acordos de  
roamingroaming entre os paentre os paííses membrosses membros;;



O Roaming no O Roaming no MercosulMercosul

iiO contrato deO contrato de roamingroaming trouxe um salto de trouxe um salto de 
atualização de procedimentos e padrões aoatualização de procedimentos e padrões ao
roamingroaming entre os países doentre os países do MercosulMercosul, antes , antes 
realizado de maneira rudimentar e não realizado de maneira rudimentar e não 
equânime em termos financeiros.equânime em termos financeiros.

iiA não existência desses contratos hoje,  A não existência desses contratos hoje,  
representaria uma grande perda para as representaria uma grande perda para as 
empresas, não somente em termos empresas, não somente em termos 
financeiros mas, principalmente, em termos financeiros mas, principalmente, em termos 
mercadológicos e políticomercadológicos e político--governamentais.governamentais.



Acordo Brasil Acordo Brasil -- PeruPeru

iiBrasil e Peru estão efetivando o 1º acordo de Brasil e Peru estão efetivando o 1º acordo de 
roaming roaming no âmbito da IIRSA;no âmbito da IIRSA;

iiO protocolo de cooperação deverá ser assinado O protocolo de cooperação deverá ser assinado 
pelos presidentes por ocasião da reunião de pelos presidentes por ocasião da reunião de 
CuscoCusco..



ConclusõesConclusões

iiVia mais rápida e de menor custo para a Via mais rápida e de menor custo para a 
integração dos países da América do Sul;integração dos países da América do Sul;

iiNão há custos de investimentos; Não há custos de investimentos; 

iiVontade política;Vontade política;

iiProposta: protocolo geral no âmbito da IIRSA.Proposta: protocolo geral no âmbito da IIRSA.
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