
O ESPECTRO ELETROMAGNÉTICO PODE SER UM NOVO MEIO DE TRANSMITIR A INTERNET PELO AR.

BRIGANDO POR ESSES ESPAÇOS. QUE PODEM VALER MAIS DO QUE O WI-FI OU O BLUETOOTH.

Na transição do sistema analógico para o digital, uma freqüências mais estreitas, em alguns casos, um quarto do
grande parte do espectro eletromagnético hoje usado para que é usado por ura canal de TV analógico. Assim aumen-
as transmissões de rádio e TV deverá ficar ociosa. Como a tam os "espaços em branco" ("whíte space") no espectro
transmissão digital ocupa menos espaço no espectro, mui- eletromagnético.
tas freqüências usadas para rádios AM e FM e transmissões Nos EUA, as redes de TV querem manter o controle so-
de TV aberta em VHF e UHF ficarão livres para que novos bre esses espaços em branco, para ocupá-los cora novos
negócios e tecnologias as ocupem. As freqüências podem canais e transmissões em alta definição. Já as empresas de
ser novos meios de transmitir a internet pelo ar, em merca- alta tecnologia e internet (como o Google, Microsoft, Dell,
dos que vão valer muito mais que o Wi-Fi ou o Bluetooth. Motorola e Philips) estão pressionando por uma total desre-

A televisão analógica sempre ocupou uma larga faixa guiamentação do setor. Traduzindo em miúdos, o que essas
do espectro comercial, deixando pouco espaço para novas empresas querem é eliminar a necessidade de uma licença
tecnologias, como telefonia celular e internet sem fio. Ago- do governo para usar as faixas de freqüências livres, e tam-
ra, os Estados Unidos e a União Européia estão avançando bem a garantia de que nenhuma empresa ou grupo consiga
na transição para a TV digital, e esse sistema funciona com monopolizar uma freqüência de transmissão. Os espaços
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ONDAS AÉREAS
A TV QUER MANTER O CONTROLE, MAS AS GRANDES EMPRESAS DE TECNOLOGIA JÁ ESTÃO
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em branco desregulamentado s poderiam ajudar provedo-
res de acesso a oferecer serviços de internet de baixo custo
em grandes áreas urbanas.

Nos EUA, a transição da TV analógica para o sistema
digital deve se completar até fevereiro de 2009. Esse prazo
estabelecido pelo governo para todo o território dos Estados
Unidos deve influenciar a política da União Européia nesse
setor. Vários países da UE já nortearam seus cronogramas
de transição em função do prazo norte-americano. As agên-
cias de telecomunicações da Inglaterra, Finlândia, França e
Suécia são as mais avançadas nessa área.

Para se ter uma idéia da potencialidade desse mercado,
basta lembrar que a liberação de uma parte do espectro nos
anos 90 permitiu o surgimento de tecnologias, como o Wi-

Fi e o Bluetooth, e o florescimento de novas indústrias de
aparelhos e serviços. As faixas de espectro que podem ser
disponibilizadas hoje são muito maiores, e o potencial de
negócios pode chegar a centenas de bilhões de dólares. Os
espaços em branco podem facilitar o surgimento de servi-
ços de internet muito mais rápidos e mais baratos. Como
essas freqüências eram usadas pela televisão, elas também
podem ser usadas para transmitir imagens e vídeos digitais
na web, e ainda alcançar distâncias maiores que as redes
tradicionais de telefonia móvel.

Um problema com o aumento do "white space" dis-
ponível é que os novos serviços poderiam interferir nas
transmissões de TV aberta. Várias empresas estão tentando
resolver essa questão, mas até agora os equipamentos da
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Microsoft, Motorola e Philips com tecnologias para impedir
interferência foram reprovados em testes da FCC, a Comis-
são Federal de Comunicações dos Estados Unidos. Especia-
listas acreditam que o problema deve ser resolvido de modo
eficiente ainda neste ano.

Nos EUA, as operadoras de telefonia móvel querem que
o white space seja licenciado e vendido em lotes pelo gover-
no, assim elas poderiam comprar grandes faixas e bloque-
ar a entrada de novos concorrentes, que poderiam oferecer
serviços de celular e internet por preços mais baixos. Em
março, a Verízon, a AT&T e outras grandes operadoras pa-
garam mais de US$ 19 bilhões em um leilão de freqüências
da FCC.

Segundo Martin Cave. um especialista em política de te-
lecomunicações da Warwick Business School de Londres,
a estratégia das operadoras e redes de TV de "trancar" o
espectro pode desacelerar ou até impedir o desenvolvimen-
to de novos serviços de celular e internet móvel, que são
importantes forças de desenvolvimento econômico. Cave
defende que os espaços em branco deveriam permanecer
acessíveis para todos os novos serviços e tecnologias ino-
vadoras.

As redes de TV, como as companhias telefônicas, são
muito influentes em termos políticos. Na Europa, as emis-
soras argumentam que a TV deveria ser favorecida por essa

oferta de freqüências, por se tratar de um serviço públi-
co. Alemanha, França e Inglaterra defendem fortemente a
alocação do white space para a televisão. Os especialistas
acreditam que a desregulamentação dessas freqüências tem
mais chance de ocorrer nos Estados Unidos, onde há uma
grande área rural, uma indústria madura de internet e uma
tradição em ver a baixa influência do governo na economia
como algo positivo.

Bruno Lenain, diretor de pesquisas da empresa france-
sa Ipsos (www.ipsos.com), diz que os consumidores (espe-
cialmente os mais jovens) dão preferência a serviços mais
baratos de internet móvel do que mais opções de TV (mais
canais e mais programas em alta definição). E historica-
mente, as redes de TV sempre reagiram com desconfiança
em relação às novas tecnologias, como o rádio FM, a TV a
cabo e o videocassete.

No outro lado da arena, porém, estão empresas tão
grandes e tão influentes quanto as telefônicas e redes de
TV. Google, Microsoft, e outros gigantes da tecnologia vêem
nessas freqüências ociosas uma maneira barata e eficiente
de distribuir internet pelo ar, em velocidades muito mais
altas que as redes comuns de Wi-Fi.

As empresas de tecnologia esperam usar o white space
para criar uma rede de internet aérea capaz de transmitir
dados a gigabytes por segundo (comparado com os mega-
bytes por segundo das redes Wi-Fi). Essa rede ullra-rápida
teria ainda um alcance geográfico muito maior, podendo
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GOOGLE, MICROSOFT E OUTROS GIGANTES DA TECNOLOGIA VÊEM NESSAS FREQÜÊNCIAS

OCIOSAS UMA MANEIRA BARATA E EFICIENTE DE DISTRIBUIR INTERNET PELO AR

atingir zonas rurais e áreas isoladas.
Mas as empresas precisam convencer a FCC de que esse

sistema não vai interferir com transmissões de TV e outros
aparelhos (como microfones sem fio) que já usam essas
freqüências. Até agora, as tecnologias testadas pelas empre-
sas não tiveram muito sucesso. A Microsoft, por exemplo,
teve dois protótipos de localizador de freqüências recusados
pela FCC.

Com a transição para a TV digital marcada para 17 de
fevereiro de 2009, as empresas de mídia temem investir bi-
lhões em uma infra-estrutura digital e depois verem sinais
de celulares e internet invadirem seus canais, empobrecen-
do a qualidade de som e imagem.

O Google, que geralmente compete acirradamente com
a Microsoft, mostrou-se um aliado nesta questão. A empresa
anunciou seu apoio ao desenvolvimento de tecnologias de
detecção automática de freqüências (chamadas "spectrum-
sensing"), como as que estão sendo desenvolvidas pela
Microsoft e outras empresas de tecnologia. O interesse do
Google nessas tecnologias vem do desejo de promover para
aparelhos móveis seu sistema operacional Android, que a
empresa espera ver funcionando a todo vapor ainda neste
ano. A aposta do Google é alta: levar seu domínio na busca

de internet para o mercado móvel.
Além de apoiar o desenvolvimento de sistemas de spec-

trum-sensing, o Google está pedindo a FCC que aqueles
que comprarem as novas freqüências sejam obrigados a
alugá-las para qualquer interessado, a preços competitivos.
Grandes operadoras de telefonia móvel se opõem a essa
proposta. Elas compraram parte do espectro disponível
para expandir seus próprios serviços, que funcionam com
aparelhos próprios e softwares proprietários.

Com a desregulamentação dessas freqüências, as pos-
sibilidades comerciais e de publicidade podem ser gigan-
tescas. Usando conexões supervelozes pelo ar, essa nova
geração de celulares, laptops e palmtops poderá exibir en-
tretenimento (e anúncios) em alta definição, com recursos
de interatividade que hoje são apenas promessas. Esse tipo
de abertura do espectro permitiria inovações tecnológicas e
novos serviços móveis.

O objetivo das empresas de tecnologia e internet é ven-
der celulares e computadores portáteis que poderão encon-
trar sozinhos as freqüências livres em cada área, e usá-las
para estabelecer conexões temporárias de alta velocidade.
O Google espera poder lançar aparelhos com essa tecnolo-
gia em tempo para o Natal do ano que vem.
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