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Com investimento de R$ 300 milhões, a Brasil Telecom (BrT) estreou na semana passada sua 
rede móvel de terceira geração (3G) nas dez capitais da região onde atua, no Centro-Sul do país.   
 
A operadora pretende completar a rede nessas cidades até a metade do ano, para só depois 
expandir a nova tecnologia para outros municípios. Foram instaladas, por enquanto, 375 estações 
radiobase. A previsão é de que o número de estações vai ultrapassar 1,1 mil até o fim de junho.   
 
Embora esteja em curso o processo de venda do controle da empresa para a Oi (ex-Telemar), a 
orientação dos acionistas é fazer os investimentos e disputar o mercado normalmente, afirma 
Roberto Rittes, diretor de operação móvel e desenvolvimento de negócios da Brasil Telecom.   
 
A estratégia traçada para atuar na terceira geração é um pouco diferente daquela que foi adotada 
por Claro e TIM, que também já lançaram suas redes no novo padrão. "Nossa grande aposta é 
olhar para a 3G de forma mais abrangente. A tecnologia abre a possibilidade de oferecer serviços 
mais avançados, mas é preciso levar em conta as características do mercado brasileiro", diz 
Rittes. O executivo concedeu entrevista ao Valor para detalhar os planos da companhia.   
 
Rittes observa que os serviços mais procurados pelos usuários de celular no Brasil ainda são as 
ligações telefônicas e as mensagens simples de texto (SMS, na sigla em inglês). "Se 
investíssemos apenas nos serviços de transmissão de dados mais avançados, a 3G acabaria se 
tornando um produto de nicho", acrescenta o executivo.   
 
Justamente por isso, uma das apostas da Brasil Telecom é aproveitar a infra-estrutura de terceira 
geração para incrementar a oferta dos serviços tradicionais.   
 
Nos municípios onde a rede de 3G está em operação, a BrT lançou um pacote que permite aos 
clientes fazer um volume ilimitado de ligações locais por R$ 99 ao mês. O plano de R$ 199 dá 
direito a voz, mensagens de texto e tráfego de dados sem limitação.   
 
"É a única operadora no país a oferecer tarifa plana para ligações locais", destaca Rittes.   
 
Segundo ele, isso é possível porque a rede de terceira geração possibilita um uso mais eficiente 
do espectro de radiofreqüências do que a infra-estrutura atual, no padrão GSM. Trocando em 
miúdos, a tecnologia de 3G comprime a voz, que dessa forma ocupa menos "espaço" na rede para 
ser transmitida. Isso barateia o processo todo.   
 
A banda larga móvel é outro pilar da abordagem da Brasil Telecom na terceira geração. No 
entanto, o modelo elaborado pela companhia trata a conexão por meio da rede de 3G como um 
produto complementar ao acesso feito pela rede fixa - e prevê desconto para quem assinar os 
dois.   
 
"Acreditamos nos dois produtos. O modem de 3G é uma excelente opção de banda larga para 
quem tem laptop, mas não a vemos como a tecnologia que vai dominar a internet. A rede fixa é 
mais estável e permite velocidades maiores", diz Rittes.   
 
A Brasil Telecom, concessionária de telefonia local no Sul, Centro-Oeste e parte da região Norte, 
tinha 1,64 milhão de clientes de banda larga fixa no fim de março, segundo as demonstrações 
financeiras da empresa.   
 
Por enquanto, os produtos de 3G serão vendidos apenas nos pacotes pós-pagos. Segundo Rittes, 
o preço elevado dos aparelhos ainda impede a oferta aos adeptos do pré-pago, que geram menos 
receita para a companhia. A operadora tem sete modelos de celulares aptos a funcionar na nova 



tecnologia e eles são bem mais caros do que os terminais na tecnologia GSM. O executivo não 
acredita em um barateamento significativo antes do fim deste ano.   
 
O cronograma para implantar a nova infra-estrutura além dessas dez capitais não está definido. A 
rede está sendo montada pela chinesa ZTE e pela Ericsson, da Suécia.   
 
O investimento feito até agora nesses municípios deverá aparecer nas demonstrações financeiras 
do segundo trimestre, diz Francisco Santiago, vice-presidente de operações da BrT. O balanço no 
período de janeiro a março apontou desembolsos de apenas R$ 9,4 milhões em telefonia móvel.   
 
Além do valor destinado à instalação da tecnologia, a 3G custará à Brasil Telecom outros R$ 488 
milhões. Esse foi o montante que a empresa ofereceu pelas licenças para atuar na terceira 
geração, no leilão promovido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em dezembro.   
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