
Ontem, o Ministro das Comuni-
cações, Paulo Bernardo, confir-
mou que o governo fará o leilão 
das faixas de freqüência de 2,5 
GHz, que serão utilizadas para a 
prestação de serviços de quarta 
geração(4G) de telefonia celular 
em 2012. A declaração bate de 
frente com a opinião da Tim, 
que declarou anteontem ser 
contra a realização da licitação 
em menos de dois anos. 

Luca Luciani, presidente da 
Tim, defendeu na terça-feira 
que o leilão de 4G seja posterga-
do para daqui dois ou três anos, 
quando o percentual de assinan-
tes no Brasil que utilizam 3G de-
ve chegar a 50%, mesmo índice 
que mercados desenvolvidos co-
mo Estados Unidos e Canadá 
apresentam hoje. O governo, 
no entanto, quer o leilão no ano 
que vem para que a tecnologia 
esteja em funcionamento na Co-
pa do Mundo de 2014. 

A Claro, por sua vez, afirma 
ser favorável ao leilão. Em co-
municado enviado ontem, a 
operadora diz ser "contra a pos-
sibilidade de se mudar o leilão 
previsto pela Anatel para permi-
tir a chegada da tecnologia 4G 
ao País. A operadora organizou-
se dentro do planejamento pre-
visto pela agência reguladora". 

Para o UMTS Fórum, entida-
de que representa a indústria 
de telecomunicações e partici-
pa de definições técnicas sobre 
espectro, não há motivo para 
postergar a licitação de 2,5GHz 

Alemanha e será na França, seu 
país natal. No caso do Brasil, a 
faixa de 700MHz está em uso pe-
las radiodifusoras, e só deve co-
meçar a ser desocupada a partir 
de 2016, com a migração para o 
sistema digital. A liberação des-
se espectro é chamada de divi-
dendo digital. "Para o Brasil, o 
mais importante é assegurar o 
2,5GHz", diz Bienaimé. Na ter-
ça-feira. o conselheiro da Agên-
cia Nacional de Telecomunica-
ções, João Rezende, disse que as 
operadoras querem antecipar a 
discussão sobre a liberação da 
faixa de 700MHz, um embate 
muito mais político do que téc-
nico. Mas, na avaliação de Re-
zende, isso só deve ocorrer após 
a licitação de 2,5GHz. "Não é ho-
ra de discutir 700MHz. Ainda te-

mos que criar regras de incenti-
vo à digitalização", disse. 

Na análise de Baumgarten, a 
indústria gostaria de antecipar 
o dividendo digital, pelo menos 
em grandes cidades, de modo 
que o espectro seja liberado nes-
ses locais antes de 2016, mas ad-
mite que é difícil que isso ocor-
ra. Na França, acrescenta Bienai-
mé, esse processo levou dois 
anos e somente no fim de 2011 
será concluído. 

Para ele, o lançamento das 
primeiras redes LTE no Brasil 
ocorrerá no momento certo, 
pois o ecossistema estará desen-
volvido. A previsão da entida-
de é que no fim de 2015 haja cer-
ca de 400 milhões de assinan-
tes LTE no mundo e 10 milhões 
no Brasil. • Com Reuters 

no Brasil, prevista para ser reali-
zada até abril do ano que vem. 
O vice-presidente para a Amé-
rica Latina do UMTS Fórum, 
Mário Baumgarten, afirma que 
não há dilema entre as faixas 
de freqüência de 2,5GHz e de 
700MHz e que cabe às operado-
ras decidir quando e se vão par-
ticipar do leilão. 

"Pode ser uma estratégia fo-
car em 3G e ir para 4G só de-
pois. Além disso, do ponto de 
vista técnico, o 2,5GHz e o 
700MHz são complementares. 
Uma é mais voltada para capaci-
dade e outra para cobertura." 

Jean-Pierre Bienaimé, presi-
dente do UMTS Fórum, conta 
que em alguns países a licitação 
das duas faixas ocorreu simulta-
neamente, como foi o caso da 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 20




