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Conflito de gerações
Entraves políticos e econômicos provocam vácuos entre o Brasil
e o mundo na evolução da telefonia móvel.

A
chamada para a quarta gera-
ção (4G) da telefonia móvel
mundial, liderada pela União
Internacional de Teleco-

municações (UIT), já está em curso este
ano, para as definições da tecnologia e
dos sistemas. Estima-se que as primeiras
redes estejam em operação entre 2010 e
2011. O Japão deve liderar a adoção da
4G, seguido pela Coréia do Sul, nos pró-
ximos dois ou três anos. Enquanto o
mundo prepara-se para o novo salto tec-
nológico, o Brasil acabou de concluir a
licitação da 3G que começa, efetivamen-
te, a ser implantada este ano. A 4G bra-
sileira deve estar disponível apenas em
2015 ou 2016. E, em alguns laboratórios,
já se testa a 5G, que trabalhará com
taxas em Gbps (l Gbps eqüivale a mil
Mbps). O País está separado do mundo
por longos cincos anos. Por que acontece
isso em todas as fases evolutivas das tec-
nologias móveis, desde a primeira gera-
ção (analógica) até a 4G?

Historicamente, o Brasil sempre este-
ve alguns anos atrás da Ásia, Europa e
EUA na escala evolutiva da telefonia
móvel. Os motivos são tanto políticos
quanto econômicos. A telefonia móvel
chegou ao Brasil no final de 1990, no Rio
de Janeiro (RJ), no sistema AMPS (analó-
gico ou 1G), embora a rede digital estives-
se disponível mundialmente desde 1987.
Somente em 1998, quando o sistema foi
privatizado, as então operadoras da

banda B brasileiras começaram a adotar
a tecnologia digital (TDMA ou CDMA, cha-
madas de segunda geração - 2G).

Com a 3G, o processo foi semelhante.
A tecnologia começou a ser implantada
comercialmente em 2003, na Europa e
Ásia. Somente cinco anos depois, a veloci-
dade de l Mbps móvel, que equipara o
celular à conexão de internet fixa, final-
mente chega ao Brasil.

Segundo a Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel), o Brasil está
dentro do organograma traçado pela UIT
para a adoção de cada tecnologia móvel.
O País, assim como os demais vizinhos
latino-americanos, segue as determina-
ções traçadas pela Comissão Intera-
mericana de Telecomunicações (Citei),
dentro do âmbito da América Latina, e da
Comissão Temática do Mercosul no que se
refere a sistemas de telecomunicações,
tanto relativo a espectro quando a padrões
tecnológicos. "A regulamentação para a
exploração da 3G na faixa de 3,5 GHz
existe há quatro ou cinco anos para as
comunicações móveis", argumenta o
gerente geral de certificação e engenharia
do espectro na Anatel, Maximiliano
Salvadori Martínhão.

Alinhamento
O problema é que se o País está ali-

nhado politicamente com as diretrizes da
UIT, da Citei e do Mercosul, está totalmen-
te desafinado em relação ao avanço tec-

nológico que ocorre em outros países. O
alinhamento diz respeito, sobretudo, à
limpeza da faixa de espectro para o acon-
dicionamento da 3G na mesma faixa
padrão definida pela UIT, válida para todo
o mundo. Mas os EUA não conseguiram
limpar a faixa para posicionar a 3G na
mesma freqüência porque usa essas fai-
xas para fins militares. Essa limpeza pode
ocorrer durante este ano ou em 2009. Há,
também, o tratamento diferenciado da
legislação, como é caso da Inglaterra e dos
EUA que, ao contrário do Brasil, não vin-
culam a outorga do espectro à oferta do
serviço. EUA e Inglaterra licitam apenas o
espectro, dissociado do serviço. Esses são
entraves regulatórios e que dependem de
negociações em fóruns internacionais.

Na Inglaterra, a OfCom (Office of
Communications) divulgou, no final do
ano passado, uma consulta pública para a
faixa de freqüência de 2,6 GHz, com o
objetivo de definir o uso do espectro. Ao
todo, são 205 MHz que estarão disponí-
veis para a alocação de serviços de
WiMAX e das evoluções da 3G. A OfCom
pretende, com isso, aproveitar ao máximo
a ocupação dessa faixa. A consulta encer-
ra-se neste mês de fevereiro e a OfCom
deverá anunciar, posteriormente, a licita-
ção dessas faixas.

Nos EUA, a Federal Communications
Commission (FCC) diz, em documento,
que aderiu à faixa de 2,6 GHz para a
exploração de serviços móveis como a 3G
e WiMAX. No entanto, segundo a agência,
essas faixas são ocupadas pelo serviço
público de TV e licenças de MMDS, usa-
das para outros fins. Conforme a FCC, há
empenho das diversas agências governa-
mentais para limpar a faixa e deixá-la
livre para que a FCC finalmente faça o
leilão de licenças 3G.

O Brasil, ao contrário desses países,
conseguiu fazer o trabalho pesado antes,
ou seja, limpar o espectro e alocar as
faixas conforme definido pela UIT.
Contudo, esse esforço não foi suficiente
para que a 3G (e sem falar no WiMAX)
fosse licitada antes.

O problema dos EUA, do Brasil e de O
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outros países das Américas é identifica-
do por um documento da Subsecretária
de Telecomunicaciones do Chile (Subtel):
"Inicialmente, a UIT definiu as bandas
de 1.885-2.025 MHz e 2.110-2.200
MHz para os futuros sistemas móveis
terrestres. Posteriormente, a Conferência
Mundial de Telecomunicações mudou o
nome do serviço para IMT-2000 e agre-
gou as bandas de 806-960 MHz, 1.710-
2.025 MHz, 2.110-2.200 MHz e 2.500-
2.690 MHz. O espectro inicial atribuído
para a Europa e o Japão para o IMT-
2000 é similar ao definido pela UIT.
Mas, nos EUA, no Chile e na maioria dos
países das Américas (inclusive o Brasil),
a maior parte dessas faixas foi atribuída
às redes móveis 2G (chamadas PCS), o
que impediu que houvesse uma banda
global uniforme para a 3G."

É possível inferir que será difícil conci-
liar a mesma faixa de espectro para o
mundo todo, em curto prazo. Isso não
significa que os países não possam avan-
çar. Mas, faz com que a possibilidade de
uma telefonia móvel realmente global
fique ainda mais remota.

Problemas domésticos
Por outro lado, os problemas domésti-

cos também funcionam como freio. Um
dos obstáculos que explica o evidente
atraso brasileiro é de ordem econômica.
Dos mais de 120 milhões de celulares em
uso em todo o País, acima de 80% estão
nas mãos de usuários pré-pagos, que não
geram uma receita média por assinante
(Arpu) considerada satisfatória para as
operadoras. Assim, como implantar e
oferecer uma nova tecnologia ao consu-
midor se nem ao menos uma conta men-
sal de R$ 50 ou R$ 70 é comprometida
com o gasto do celular?

"Não somos puxadores de tecnologia.
Não temos, em telecomunicações, uma
indústria equivalente à Embraer, por
exemplo, que cria e exporta tecnologia.
No Brasil, temos mais de 20 indústrias de

terminais, ou seja, um dos maiores par-
ques de fabricantes de telecomunicações
do mundo. Temos que dar tempo a esses
fabricantes", afirma o gerente geral de
comunicações pessoais terrestres da
Anatel, Nelson Takayanagi.

O tempo a que ele se refere é o ciclo de
desenvolvimento e apogeu de cada etapa
evolutiva na telefonia móvel. Takayanagi
cita o exemplo da 4G: "Há três anos, as
especificações foram fechadas; depois,
foram desenvolvidos os componentes tec-
nológicos; em seguida, os protótipos de
laboratório, os testes de campo e, final-
mente, viabiliza-se a tecnologia comer-
cialmente. São de oito a dez anos do pro-
jeto ao lançamento", afirma o gerente.

Contudo, ressalte-se que se atual-
mente há uma indústria instalada no
País, isto não existia em
1998 e, mesmo assim, o
delay entre a tecnologia
adotada no Brasil e a que
estava sendo implantada lá
fora já existia.

Outra explicação está no
fato de o handset 3G ser caro
para um país em que o salá-
rio mínimo é o equivalente a
pouco mais de US$ 200 e o

"Não somos puxadores de tecnologia.
No Brasil, temos mais de 20 indústrias

de terminais. Temos que dar tempo a
esses fabricantes."

Nelson Takayanagi, da Anatel

terminal - low end - custar cerca de
US$ 60 quando, na comparação, o apa-
relho GSM médio custa US$ 25. No
mundo, estão habilitados 220 milhões
de aparelhos 3G, de um total superior a
3 bilhões de terminais em uso. Ou seja,
do total da base mundial, apenas 7%
migraram das demais tecnologias - 1G,
2G e 2,5G - para a 3G.

Mas, o CDMA Development Group
(CDG) acredita que diminuiu a diferença
de preço entre os modelos GSM básicos e
os 3G, e que esse valor não ultrapassa
US$ 5 entre um modelo e outro. Ainda
segundo o CDG, um estudo recente da
Signals Research Group mostrou que o
preço médio de aparelhos CDMA2000
mais básicos se aproximaria de US$ 33
até 2009, enquanto o valor médio de um
aparelho WCDMA, também básico, gira-
ria em tomo de US$ 88 no mesmo perío-
do. Ainda assim, o celular 3G permanece
caro para o consumidor brasileiro.

Investimento
A licitação das faixas de freqüência da

3G custou às operadoras R$ 5,2 bilhões.
Calcula-se, em média, que uma operado-

ra tenha que investir US$ 2,5
bilhões para construir uma
rede de 5 mil estações radio-
base (ERBs) UMTS. E todo
esse dispêndio de capital
(Capex) terá que ser repassa-
do ao consumidor.

Enquanto não chega a
4G, viveremos a fase transi-
tória da 3,5G, (redes HSDPA),
como o setor de telecomuni-
cações já a apelidou.
Conforme uma pesquisa da
Global Mobile Suppliers
Association (GSA), o número
de redes 3,5G lançadas em
todo o mundo cresceu 69%
no ano passado. Eram 166
redes HSDPA em operação
em 75 países e mais 38 pron-

tas para serem lançadas, o que totaliza
204 redes em 89 países. Teoricamente, o
HSDPA é capaz de oferecer até 7,2 Mbps
de velocidade, embora a taxa média
fique entre 800 Kbps e 3 Mbps.

No Brasil, Claro, Vivo e TIM anuncia-
ram vultuosos investimentos na moder-
nização de suas redes ou em redes de
terceira geração. Com tanto dinheiro em
jogo, às operadoras não interessa nem
um pouco avançar um milímetro neste
momento em direção a uma quarta gera-
ção móvel. Suas redes 3G terão que ser
depreciadas nos próximos anos e o retor-
no sobre o investimento é longo. Portanto,
se o movimento evolutivo no Brasil é
guiado por motivos mais genéricos como
distribuição de renda, também o é até o
ponto em que as proprietárias das redes
o decidam. E aí não há conflito de gera-
ções que se resolva sem que uma regra
rnaior intervenha. ®
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