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costumadas a conviver com 
fortes variações de demanda, 
ligadas principalmente ao ca

lendário turístico, as empresas de tele
comunicações do Rio de Janeiro estão se 
preparando para enfrentar os desafios 
que virão pela frente com a Copa do 
Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 
2016. As redes fixa e móvel já cobrem a 
cidade, principalmente os locais onde 
ocorrerão os jogos. O Estado tem uma 
das maiores penetrações de internet 
e telefonia celular do país. Os eventos 
esportivos e a demanda que virá com o 
pré-sal são o pano de fundo de oportu
nidades diversificadas. 

Embora divulguem apenas os inves
timentos previstos para todo o país, sem 
destacar os planos para o Rio, todas as 
operadoras reconhecem que têm desa
fios importantes. Eles vão da disputa 
acirrada no mercado de telefonia celular 
até a necessidade de melhoria na quali
dade da rede de banda larga e, principal
mente, o reforço para garantir infraes-
trutura que suporte as novas tecnologias 
de transmissão digital, vídeo e 3D. 

A pacificação de áreas conflagradas 
traz novas oportunidades de negócios. O 
chamado "gatonet", por exemplo, como 
ficou conhecida a pirataria do sinal da 
Net, ainda é fonte de renda para o cri
me organizado em várias comunidades. 
Mas, à medida que tais áreas estão sendo 
ocupadas pelo poder público, a infraes-
trutura clandestina está sendo destruí
da e substituída por alternativas legais, 
como a Via Embratel, solução de tevê por 
assinatura da Embratel, e a Oi TV. 

"Nossos agentes estão em todas as re
giões para comercializar o produto. Em 
2009, vendemos mais de 300 mil assina
turas", afirma a diretora regional da Em
bratel, Roseli Giampietro. 

Para a diretora da Embratel, as maio
res oportunidades virão mesmo dos 
eventos esportivos e do pré-sal. Segundo 
ela, a empresa está investindo na expan
são da rede de banda larga nas regiões 
norte, que concentra a indústria do pe
tróleo, e sul do Estado, nos municípios 
de Volta Redonda e Resende, outro polo 
industrial. A nova infraestrutura substi
tuirá as tecnologias por satélite e rádio. 

Outra preocupação é melhorar a qua
lidade da rede de banda larga. A Embra
tel possui um contrato com a TV Globo 
para a transmissão de eventos esporti
vos, que exige investimentos significati
vos em tecnologia. Copa e Olimpíada só 
ampliam esse compromisso. 

A Oi assinou um contrato de mão du
pla com a Fifa para a Copa de 2014. Será 
patrocinadora global da Copa do Mundo 
e fornecedora de serviços de telecomuni
cações para a entidade durante o evento. 
Mais do que um desafio comercial, o even
to é encarado pela empresa como uma 
oportunidade de marketing. 

"O maior investimento que a Oi faz no 
Rio não é em rede nem em oferta de pro
dutos. Nós levamos o jeito carioca para o 
resto do Brasil", afirma João Silveira, dire
tor da unidade de negócios da empresa, 
que aposta nesse "jeito carioca" como di
ferencial de marketing e considera positi
vo o fato de a Oi ser reconhecida em outros 
Estados como a "operadora carioca". 

A Hispamar, empresa de telecomuni
cações via satélite com sede na praia do 
Flamengo, está em fase de licitação de 
seu terceiro satélite. A previsão é que o 
Amazonas 3 seja lançando em 2013 - me
nos de dez anos depois do lançamento 
do primeiro. O objetivo é oferecer ao 
mercado a possibilidade de transmissão 
em banda KA, além das bandas C e KU, 
disponíveis nos satélites Amazonas 1 e 2. 

"Com a popularização da alta defini
ção, aumenta a demanda por capacida
de de transmissão via satélite e a ban
da KA permite a utilização de antenas 
menores, mesmo para transmissões em 
alta frequência", diz o diretor comercial, 
Sérgio Chaves. 

Na telefonia móvel, as empresas es
tão de olho na qualidade do serviço. 
Acostumadas a adaptar suas redes para 
conviver com a sazonalidade do tráfego, 
que em datas de pico chega a aumentar 
mais de 50%, as operadoras de telefonia 
móvel serão as mais afetadas. Na abertu
ra do Pan-americano de 2007, por exem
plo, no entorno do Maracanã, o cresci
mento do tráfego foi de 500%. 

A Claro se prepara para realizar uma 
pesquisa sobre os modelos de telefonia 
móvel implantados nas demais cidades 
que sediaram eventos esportivos. "Es
tamos acostumados com a flutuação 
de tráfego em grandes eventos. No ré-
veillon, foram instaladas sete antenas 
móveis temporárias em Copacabana, 
Ipanema e Barra para suportar o au
mento do tráfego na orla. Queremos 
ter a certeza de que vamos oferecer o 
melhor para nossos clientes", afirma Ga-



briela Derenne, diretora das regionais 
Rio e Espírito Santo. 

Na TIM, o foco na qualidade da rede é 
constante. A empresa foi a última a entrar 
no mercado fluminense, o primeiro a ter 
quatro companhias em operação. "A ca
pacidade das redes não é estática, muda 
constantemente, mas o Rio não tem só 
o carioca, tem o turismo, o Carnaval, os 
eventos de negócios. No verão, por exem
plo, aumenta o tráfego na cidade e dimi
nui na serra. A TIM percorre as diversas re
giões de carro em busca de áreas de som
bra, congestionadas etc", afirma o diretor 
de marketing, Rogério Takayanagi. 

A iniciativa, segundo ele, visa ga
rantir a melhor cobertura para a TIM 
no Estado. Como foi a última empresa 
a entrar no mercado, se estruturou para 
ser mais agressiva. "Temos promoções 
específicas para o Rio. Nossa estratégia é 
permitir que o cliente fale mais e, como 
temos market share menor, podemos 

ser mais agressivos. Mas estamos atentos 
à cobertura da rede." 

O setor também está atento à dinâ
mica econômica do Estado. A Claro 
ampliou a rede de Macaé para atender 
à demanda do setor de petróleo. Além 
disso, tem estações rádio base (ERBs) es
pecíficas para o porto de Itaguaí, Com
panhia Siderúrgica Nacional (CSN), em 
Volta Redonda, e o estaleiro BrasFels, 
em Monsuaba. Está prevista a instala
ção de sites no porto do Açu, da LLX, em 
São João da Barra; para a planta da CSA, 
em Santa Cruz; e para o polo gás-quími-
co de Itaboraí. 

As iniciativas são, na avaliação do 
presidente da Associação Brasileira das 
Empresas de Tecnologia e Comunicação 
(Brasscom), Antonio Carlos Rego Gil , 
uma ótima oportunidade para o Estado 
ampliar sua participação em TI. Ele diz 
que o Rio possui alguns dos principais 
centros de pesquisa do país, tem profis

sionais qualificados e capacidade de am
pliar a formação de mão de obra. 

"O Estado tem uma oportunidade 
extraordinária de desenvolver mais a 
área de TI, se quiser atender a indústria 
do petróleo. Para explorar petróleo nas 
condições difíceis do pré-sal, as empre
sas terão de usar soluções de robótica, si
mulações. Tudo isso exige suporte de TI 
sofisticado", afirma Gil , lembrando que 
o primeiro programa de pós-graduação 
em ciência da computação foi criado na 
Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro (PUC-RJ). 

A avaliação é compartilhada pelo pro
fessor de engenharia de sistemas do Pro
grama de Pós-Graduação e Pesquisa da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(Coppe-UFRJ), Luís Felipe Magalhães de 
Moraes. Só a Coppe-UFRJ tem oito labora
tórios de TI e telecomunicações, que reali
zam pesquisas ligadas à realidade virtual, 
inteligência artificial e transmissão de 
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dados. É esse tipo de infraestrutura que 
permite que alunos como Wallace Alves 
Martins sejam premiados no exterior. 

Aluno do doutorado da Coppe, Mar
tins acaba de receber o prêmio interna
cional Texas Instruments Studant Paper 
Award, na Escócia, por ter desenvolvido 
uma tecnologia que amplia a capacidade 
e a velocidade de transmissão de dados 
entre dispositivos, inclusive móveis. A 
ideia, que partiu de estudantes coreanos, 
pode ser testada graças à infraestrutura 
de computadores da Coppe. 

A experiência da Coppe-UFRJ abre 
caminho para várias iniciativas. A ins
tituição coordenou a implantação da 
primeira rede do projeto de internet 
sem fio gratuita Rio Estado Digital na 
orla de Copacabana, Ipanema e Leblon. 
Agora, prestes a transferir as redes para 
a Fundação de Apoio à Escola Técnica 
(Faetec), que assumirá a gestão de todas 
as redes após a fase de implantação, a 
Coppe desenvolve vários projetos para
lelos de rede sem fio. 

Como exemplo, Moraes cita o projeto 
que está desenvolvendo com a Cisco. A 
empresa forneceu o sistema de segurança 
da rede da orla. Após a implantação, libe
rou o código do sistema para que a Coppe 
pudesse desenvolver novos aplicativos. 
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