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Dos 55 milhões de lares brasileiros, cerca de 8 milhões contam com acesso à internet em alta 
velocidade. Essa parcela privilegiada da sociedade contrata os serviços de banda larga das 
operadoras fixas - Telefônica, Oi ,Brasil Telecom, GVT e CTBC - ou das provedoras de TV por 
assinatura, entre as quais Net, Sky e TVA.  
 
As primeiras se utilizam da infra-estrutura de fio de cobre (ADSL) para fornecer acesso veloz à 
internet (Speedy, Velox e Turbo) e as demais, cabos coaxial ou satélite.  
 
As demais 47 milhões de famílias carecem de ofertas acessíveis de banda larga para ter acesso 
ao mesmo nível de evolução de seus conterrâneos brasileiros e demais cidadãos do mundo.  
 
A extensão territorial do País dificulta a viabilidade econômica da cobertura abrangente por 
cabo, seja pelas operadoras telefônicas ou pelas de TV a cabo. A banda larga sem fio surge 
como a solução "salvadora da pátria".  
 
Recentemente, em leilão promovido pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), as 
operadoras celulares, sem exceção - Vivo, TIM, Claro e Oi/BrT - disputaram faixas de 
freqüência entre 1,9 e 2,1 Gigahertz para implantarem a terceira geração (3G), conhecida 
como a banda larga móvel.  
 
Parte das operadoras já estreou seus serviços, como a Claro, Telemig e TIM, e as demais estão 
perto de fazê-lo, como a Oi/BrT e a Vivo. Prometem resolver o problema de todos os 
municípios brasileiros em até 8 anos, seguindo o cronograma da Anatel de atender primeiro 
aos grandes centros, em seguida aos médios e por fim aos de populações menores.  
 
No entanto, o presidente para a América Latina da empresa de tecnologia americana 
NextWave, Rafael Steinhauser, executivo que atua no setor de telecomunicações nacional 
desde a privatização da Telebrás, em 1998, tendo presidido a Cisco e dirigido a Vésper, 
BellCanada e Qualcomm , levanta uma suspeita sobre a adequação da escolha da 3G pelas 
teles brasileiras. Steinhauser afirma que essa tecnologia não vai dar conta de digitalizar 
parcela tão relevante da sociedade brasileira.  
 
Gazeta Mercantil - Por que o senhor não acredita na 3G?  
 
Ao contrário do que apregoam seus defensores, a 3G não vai resolver o problema de banda 
larga do Brasil porque a tecnologia comporta somente 15 usuários por setor (cada estação 
radiobase possui quatro setores), que na prática se reduzem a sete. Como dar conta de 47 
milhões de lares com cobertura tão escassa?  
 
Gazeta Mercantil - Não seria possível ampliar a capacidade das células?  
 
O custo da 3G é muito elevado. Um telefone 3G custa atualmente na Ásia US$ 75 desde que 
comprado em grande quantidade por uma operadora. No Brasil, esse valor se eleva a US$ 150 
nas mesmas condições. É um valor muito alto para conduzir à disseminação, principalmente se 
compararmos com o telefone GSM, que custa atualmente US$ 50 para as teles.  
 
Gazeta Mercantil - Seria mais viável economicamente utilizar o cartão ou o modem introduzido 
no computador?  
 
A plaquinha de 3G para computador custa US$ 115 na Ásia, também considerando grande 
escala. No Brasil é mais caro. É por isso que também não é viável.  
 
Gazeta Mercantil - Existe uma alternativa que o senhor considera mais adequada para 
digitalizar o País?  



A NextWave está investindo US$ 1,2 bilhão desde 2005 no desenvolvimento de um chip 
WiFi/WiMax de 4ª geração que vai custar US$ 2. Este fato torna-o a melhor opção para levar 
banda larga a grandes populações.  
 
Gazeta Mercantil - Esse chip já está disponível?  
 
Ainda não, mas estará no fim desse ano, data prevista para o início da mais relevante onda de 
desenvolvimento das telecomunicações, aquela da qual se vai ouvir falar durante décadas.  
 
Gazeta Mercantil - Quais foram as outras ondas?  
 
A primeira foi a primeira geração, a da tecnologia analógica, em que a Motorola se notabilizou. 
Em seguida surgiu a segunda geração, a tecnologia digital, com a Nokia à frente dos 
desenvolvimentos. Surgiu então a terceira geração, com a Qualcomm na liderança. A próxima 
será a quarta geração - 4G,. da qual se vai ouvir falar por muitos anos, a que verdadeiramente 
importa.  
 
Gazeta Mercantil - Antes da NextWave o senhor foi executivo da Qualcomm e de suas 
coligadas, como Vésper e BellCanada. Existe relação entre as empresas?  
 
A NextWave é uma dissidência da Qualcomm. Foi fundada por executivos saídos da Qualcomm, 
como eu. Um dos ex-fundadores da Qualcomm, Andrew Viterbi, é hoje o líder do comitê de 
tecnologia da NextWave. O presidente é Allen Salmasi, que foi líder da unidade de CDMA da 
Qualcomm.  
 
Gazeta Mercantil - A quem pertende a NextWave?  
 
Ela foi fundada em meados de 2005 por ex-executivos da Qualcomm que acreditaram na 
viabilidade do WiMax. Recebeu investimentos desses acionistas e depois abriu capital e foi à 
Nasdaq. Seu funding de US$ 1,2 bilhão está em curso, não foi esgotado.  
 
Gazeta Mercantil - Como está estruturada a NextWave?  
 
A NextWave tem cinco áreas: a) tecnologia de base (chip para fabricação em geral e aplicação 
em multimídia); b) Infra-estrutura de comunicação; c) aplicações de software; d) faixas de 
espectro e finalmente e) serviços.  
 
Gazeta Mercantil - A formação da empresa contou com aquisições?  
 
Sim, a NextWave comprou várias empresas para se fortalecer. É o caso da alemã Twonky e da 
americana Packetvideo, que faz plataformas de vídeo e música, inclusive foi quem fez as das 
operadoras Verizon e NTT DoCoMo.  
 
Gazeta Mercantil - Que evolução se espera para o acesso à internet?  
 
Hoje se acessa a internet pelo PC, laptop e telefone. No futuro, a situação será outra. O padrão 
Digital Living Network Alliance (DLNA) vai atingir eletrônicos em geral. A HTC, de Taiwan, vai 
lançar o primeiro telefone com plataforma do novo Andróide, encabeçada pelo Google.  
 
Gazeta Mercantil - Quem são os clientes da NextWave?  
 
Os principais fabricantes de telefones móveis, fornecedores de equipamentos de rede e 
fornecedores de serviços sem fio no mundo.  
 
Gazeta Mercantil - Por que a NextWave investiu em espectro?  
 
Para viabilizar o uso de suas tecnologias por parte de seus clientes provedores e operadoras de 
telecomunicação. Adquiriu nos Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Japão, Argentina e Áustria.  
 



Gazeta Mercantil - Há projeto piloto no País?  
 
A NextWave fez uma parceria com o Proderj -órgão de tecnologia do Estado do Rio de Janeiro 
- e instalou uma rede de banda larga na cidade história de Paraty, antigo porto de escoamento 
de ouro. A cidade tem 30 mil habitantes fixos mas duplica a população nas temporadas 
turísticas. Além disso, o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) proíbe a 
colocação visível de antenas e cabos no Centro Histórico.  
 
Gazeta Mercantil - Quem vai comercializar a banda larga em Paraty?  
 
Acaba de ser fechado um contrato que prevê a oferta comercial de banda larga em Paraty, 
além de suprir a rede municipal de ensino e os órgãos do governo.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28 maio 2008, Empresas & Negócios, p. C1. 


