H6 Especial
%HermesFileInfo:H-6:20110912:

O ESTADO DE S. PAULO

SEGUNDA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 2011

is.

O novo salto das telecomunicações
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Celular 4G deve chegar para a Copa
ca

O governo prometeu que a venda de frequências para a quarta geração da telefonia celular acontecerá até abril do próximo ano,
para que as primeiras redes com a tecnologia LTE entrem em funcionamento no País ainda no primeiro semestre de 2013
Wanise Ferreira
ESPECIAL PARA O ESTADO
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altadefinição,masainteratividade também deve conquistar espaço, principalmente para jogos. As conexões entre máquinas, denominada M2M, ganham
váriospontos.“Esseéum mercado importante, que poderá somar de 20 bilhões a 25 bilhões de
máquinas conectadas até 2020”,
afirma Rojas.
Cronograma. Para o chairman

da 4G Americas, o leilão de frequências no Brasil deveria ocorrer ainda este ano.
“A transmissão é muito rápi● Avaliação

LUIS MINORU
DIRETOR DA PROMONLOGICALIS

“Neste momento, as operadoras
estão fazendo suas próprias
contas.”
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na área móvel, cujas inovações
tradicionalmente sãocapitaneadas por países asiáticos e europeus. Dos atuais 2 milhões de
clientes de 4G no mundo, 1,8 milhão estão nos EUA.
Para o consumidor, o benefício mais visível é o aumento da
velocidade de acesso à internet.
“Algumasredes3Gchegamaoferecer atualmente uma velocidade de 1 megabit por segundo
(Mbps). Isso pode chegar a 8 ou
9 Mbps, como tem sido demonstrado pela Verizon nos Estados
Unidos”, informa Erasmo Rojas,
presidente do Conselho da associação 4G Americas. Há quem
acredite, porém, que ela ficará
na faixa de 6 Mbps, assim como,
em muitos casos, o 3G não atinge 1 Mbps.
Muitasaplicações vãosebeneficiar com a chegada da quarta
geração. A maior parte está relacionada ao tráfego de vídeos de
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Mais velocidade. Demonstração de aparelho 4G em Estocolmo, uma das primeiras cidades a ter operação com a tecnologia
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da e não pode haver gargalos na
transmissão”, diz. Cientes disso, as operadoras Claro, TIM e
Vivo têm anunciados investimentos nessa área. Até a forma
de cobrança do uso dessa rede
precisará ser redefinida, uma
vez que o tráfego usará o protocolo de internet (IP).
“Neste momento,as operadoras estão fazendo as suas próprias contas”, observa Luis Minoru, diretor da PromonLogicalis.Diante de um crescente, e explosivo, tráfego de dados, algumas empresas devem colocar
em operação até o final do ano a
tecnologia HSPA+, a versão
mais avançada dos sistemas
HSPA que suportam as atuais redesde terceira geração. Essaplataforma poderá responder por
uma maior abrangência das redesde dados, deixando um espaço mais nobre a ser aproveitado
pela quarta geração.
86,2

O fato de ter sido reservada a
faixa de frequência de 2,5 GHz
para a quarta geração tem um
impacto sobre as contas que estão sendo feitas.
“Quantomaisaltasasfrequências, o alcance das antenas é menor o que, consequentemente,
exige mais investimentos”, afirma Minoru.
Mas, ao mesmo tempo, ele enxerga nessa situação uma boa
oportunidade de as operadoras
darem início ao compartilhamento pleno de infraestrutura.
“Hoje há um compartilhamento
passivo, não há um planejamento conjunto. Isso pode mudar”,
ressalta.

Seja com 3G ou 4G, as projeções mundiaisnão param de surpreender. Uma delas apostava
em 6 bilhões de conexões móveis este ano. Um estudo da Wireless Intelligence, entretanto,
diz que esse número será atingido ainda em novembro.
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l Crescimento da base de celulares no Brasil
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Com 220,4 milhões de assinantes de telefonia móvel em julho,
ou 113 celulares por 100 habitantes, o País começou a descobrir
as vantagens de ter mais velocidade para acesso à internet via
dispositivos móveis. Tanto que
havia 29,6 milhões de clientes da
tecnologia 3G, entre smartphones e terminais de dados.
Ávidospornovidades,osbrasileiros têm pela frente a chance
de acelerar suas conexões com a
chegada da quarta geração (4G).
Se o cronograma do Ministério
das Comunicações for cumprido à risca, as primeiras operações com Long Term Evolution
(LTE), tecnologia de 4G, poderão entrar em funcionamento
no primeiro semestre de 2013.
E as expectativas de que, desta
vez, não haja tanto atraso em um
leilão de frequências prometido
pelo governo estão ligadas a um
evento que tem data marcada: a
CopadoMundo.OministroPauloBernardo temprometidoalicitação de 4G até abril de 2012. E
quer a tecnologia em operação
nas 12 cidades-sede do Mundial
um ano após a assinatura dos
contratos.Se tudo der certo, ainda haverá tempo de testá-la em
escala na Copa das Confederações, em 2013.
Com essa proposta, o Brasil se
alinha ao movimento de outros
paísesondeatecnologiajácomeça a ser implantada. E, inclusive,
passará a conviver também com
as dificuldades que alguns enfrentam para dar maior capilaridade para essa infraestrutura.
Por enquanto, há 19 redes LTE
em operação em nove países e
vários projetos em andamento.
O caso de maior sucesso da 4G
vem dos Estados Unidos, justamente o país que tem estado
atrás nos avanços tecnológicos
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 set. 2011, Negócios Especial, p. H6.

Serviços financeiros
e de saúde tornam-se
móveis
Bancos ainda aguardam
definição de padrões para
carteira móvel, e tablets
devem acelerar serviços
sem fio em hospitais
Com uma forte presença na vida
das pessoas, a telefonia móvel
passou a ser encarada como um
novo canal para o relacionamento das empresas e instituições
comseusclientes.Emmuitoscasos, inclusive, apresentando um
desempenho próximo ao dos canaistradicionais. Mas esse caminho não foi fácil e muitas resistências precisaram ser derrubadas. Exemplos de duas áreas
bem diferentes, financeira e de
saúde, mostram o caminho que
os celulares precisaram percorrer para passarem de estranhos
no ninho a aliados.
Há 24 meses, a Visa trabalha
no desenvolvimento de seu canal de mobilidade. “Para isso,
queremos adotar o conceito do
dinheiro móvel”, comentou Percival Jatobá, diretor de produtos
sênior. Recentemente, a empresa anunciou a aquisição da Fundamo, líder em plataformas de
serviços financeiros móveis, e
um acordo comercial com a Mo-
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nitise, desenvolvedora de soluções. E levou adiante uma série
de parcerias e consórcios com
outros bancos, operadoras e até
rivais em vários países.
A administradora de cartões
levaem consideração características regionais para desenvolver
novos produtos móveis. No Brasil,oexecutivoacreditaque opotencial do mercado é amplo,
comportando soluções das mais

sofisticadasàsmaissimples.“Para uma nova geração de pagamentos, há uma nova geração de
pagadores”, reforçou.
Uma tecnologia considerada
com poder de transformar esse
mercado é a Near Field Communication (NFC), que permite a
transação pela proximidade do
celular aos equipamentos de recepção.Váriosfabricantesdeterminais estão prometendoaparelhos com esse sistema embarcado. O SMS pode também ser
uma ferramenta adequada para
alguns tipos de micropagamentos para prestadores de serviços
autônomos.
Os bancos, de seu lado, não fizeram muita questão de apressar o caminho da carteira móvel.
Entre os motivos, estava a espePAULO LIMA/DIVULGAÇÃO

Educação sem fio
Um estudo da professora Kalynka Cruz, da Universidade Federal do Pará, mostrou que 74% dos jovens pesquisados no município de Belterra
usam a internet 3G, instalada pela Vivo, para melhorar o aprendizado.

ra pela definição de padrões para
essa área. Mas nos bastidores
também havia uma longa, e ainda inacabada, discussão com as
operadorassobremodelosdenegócios. Traduzindo: quem ficaria com o que na divisão de receitas. “Os bancos imaginaram que
podiam ser as operadoras e as
operadoras que seriam os bancos”, brincou Jatobá.
Saúde. Apesar de atuarem em
uma área muito mais sensível,
ou talvez justamente por isso,
médicos, hospitais, laboratórios
e convênios parecem mais dispostos a construir um ecossistema para aplicações móveis. “A
média de vida dos brasileiros
tem aumentado e o custo da saúde também. À medida que essa
equação se complica, crescem
iniciativas de prevenção e não de
reação a doenças”, observou
Maurício Romão, diretor de Serviços Verticais da Vivo.
Ele cita um exemplo da Espanha, onde a Telefônica implantou soluções domiciliares que a
permitem o envio de dados, comomedição de pressão arteriale
de taxa de diabetes, para uma
central que analisa os resultados.E jáse estudausarumacombinação de sensores, aplicativos
e celulares para garantir a determinados pacientes realizar a fisioterapia em casa.
“Isso pode poupar consultas,
internações,egarantir maisqualidade de vida para o paciente”,
enfatizou. Para Romão, a chegada dos tablets deverá ampliar o
número de hospitais que utilizam a mobilidade. / W.F.

País começa a entrar na
briga do smartphone
Mais ainda são
dominantes os terminais
de comunicação básica,
sem acesso à internet ou
com navegação limitada
Não falta agitação no mercado
mundial de smartphones e tablets. Steve Jobs deixou a Apple,
o Google comprou a unidade de
terminais da Motorola, dois sistemas operacionais, webOS e
Meego, foram bombardeados
com rumores de descontinuidade, a Nokia continuou sob pressão após o anúncio do acordo
com a Microsoft e fabricantes
asiáticos começaram a pressionar os preços. Para o mercado
brasileiro, entretanto, o jogo está apenas começando.
No Brasil, a maioria dos aparelhos é o que se chama de terminaisde comunicação básica,sem
acessoà internetoucomumaexperiência mais limitada de nave● Participação

10%

da base de celulares no País este
ano devem ser smartphones

44%

é a previsão para quatro anos

gação.Emaisbaratos,oqueparece agradar a uma base com 81%
de conexões pré-pagas.
Este ano, a participação dos
smartphones não deverá sequer
chegara10%,conformeestimativa do Gartner. A previsão é de
que sejam vendidos, no ano, um
total de 64,7 milhões de telefones móveis no País.
Mas é no período 2012 a 2015
que o Brasil deverá entrar na briga. A projeção é de que, em quatro anos, os smartphones respondam internamente por
44,4% do total, com a venda de
26,1 milhões desses aparelhos,
enquanto 48,5% dos 2 bilhões de
terminais previstos mundialmente para 2015 serão celulares
inteligentes. Para Elia San Miguel, analista do Gartner, várias
barreiras começarão a ser removidas, entre as quais o alto preço
do produto e a pequena oferta de
planos de dados mais acessíveis.
Tabuletas. Mas, se ainda está

entorpecidonessaárea,oPaís está a todo vapor em outra, os tablets. Com base em incentivos
fiscais, cinco empresas já os produzem no País.
A produção local começa chegar ao mercado neste mês e deve
esquentar as vendas de Natal
com preços até 40% menores.
Há quem aposte que o mercado
este ano poderá chegar à casa de
1 milhão de unidades. / W.F.

