
A tecnologia de quarta gera-
ção de telefonia celular (4G)
será peça fundamental para
atender a demanda por inter-
net gerada pela Copa do Mun-
do. Artur Coimbra de Oliveira,
diretor do departamento de
banda larga do Ministério das
Comunicações, diz que a meta
é ter cobertura em 80% do ter-
ritório de cada cidade-sede pe-
lo menos seis meses antes da
Copa do Mundo. “E vamos ten-
tar priorizar cobertura tam-
bém para a Copa das Confede-
rações”, afirma. A previsão é
que o leilão das faixas de fre-
quência de 4G seja realizado
até abril do ano que vem e que
as primeiras operações comer-
ciais começem entre o fim de
2012 e 2013, diz Julio Puschel,

analista sênior da Informa Te-
lecoms & Media.

Antecipação
Segundo a consultoria, em
2014, haverá 107 milhões de li-
nhas 3G no país, e outras 4,7 mi-
lhões 4G. “O serviço 3G teve
quatro anos para se desenvol-
ver e ganhar massa crítica no
país. Já o 4G será antecipado e
terá um papel fundamental pa-
ra os planos de inclusão digital
do governo”, afirma Puschel.

O diretor-executivo do Sin-
dicato Nacional das Empresas
de Telefonia Fixa e de Serviço
Móvel Celular e Pessoal (Sindi-
telebrasil), Eduardo Levy, diz
não conhecer detalhes sobre o
plano do governo de prover co-
bertura para 80% do território
das cidades-sede até o início
da Copa. Mas ressalta que é pre-
ciso haver planejamento para
garantir que o cronograma seja

cumprido. “Não adianta licitar
três meses antes da abertura
da Copa. É preciso comprar
com tempo razoável para fa-
zer”, afirma, sem informar se
a realização do leilão em 2012
atende a essa necessidade.

Investimento acelerado
Levy diz que o ritmo de investi-
mentos das empresas do setor
está acelerado, mas não por
causa da Copa e sim devido à
própria demanda do mercado.
Mas o Sinditelebrasil definiu
um grupo de trabalho para dar
uma atenção especial às cida-
des-sede da Copa. “O investi-
mento vai acompanhar o au-
mento da banda larga móvel”,
afirma. As empresas vão inves-
tir R$ 22 bilhões em banda lar-
ga fixa e móvel até 2014. Se
houver alavancas, como isen-
ção fiscal sobre equipamentos
e de cadeia produtiva e unifica-

ção de legislação, o investi-
mento pode chegar a R$ 30 bi-
lhões, no mesmo período. No
primeiro cenário, haverá 57,3
milhões de acessos à banda lar-
ga no país. Com alavancas, o
número pode chegar a 78 mi-
lhões, segundo estudo da con-
sultoria LCA.

O mesmo levantamento
identificou a taxa de penetra-
ção de banda larga, conside-
rando planos fixos e móveis,
nas 12 cidades-sede da Copa
do Mundo. Em todos os casos,
ela é superior à média brasilei-
ra, de 23%. A menor é a de Ma-
naus, com 33%, e a maior é
Porto Alegre, com 71%. “É na-
tural que as cidades escolhi-
das como sede tenham infraes-
trutura melhor que a média
do Brasil, assim como têm
IDH e infraestrutura rodoviá-
ria melhor também”, avalia
Levy. ■ F.M.

Cidade-sede terá 80% de cobertura 4G

Mineirão sonha com Brasil X Inglaterra

Expectativa é que leilão das
faixas de frequência seja
realizado até abril de 2012
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Em 2014, haverá 107
milhões de linhas 3G
no país e outras 4,7
milhões 4G, segundo
a consultoria Informa
Telecoms & Media
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Acesso a mais de 400 fundos de investimento dos melhores
gestores de recursos do país.
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O Mineirão está passando por uma reforma de R$ 662 milhões para
receber a Copa de 2014, e a Inglaterra - que jogou em Belo Horizonte na
Copa de 1950 - seria o adversário ideal para a reabertura, diz Sérgio
Barroso, secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo de
Minas Gerais. Barroso diz não ignorar a aversão do presidente da CBF,
Ricardo Teixeira, contra os ingleses. O dirigente se recusou a falar com
a imprensa britânica depois da apresentação oficial das 12 cidades-sede.

 Quarta-feira, 3 de agosto, 2011 Brasil Econômico 27

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 27.
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