
IDEIAS/DEBATES pontofinal@brasileconomico.com.br

“O mundo é um livro, e quem fica sentado em casa lê somente uma página”, já
dizia Santo Agostinho. Parece que os brasileiros não estão seguindo o conselho
sagrado. No Brasil, o investimento público em inovação, que já é insuficiente, su-
pera o privado. Várias foram as medidas anunciadas pelo governo federal com o
intuito de dar continuidade à Política de Desenvolvimento Produtivo lançada
em 2008. Entretanto, existe uma grande distância entre saber o que fazer e fazer.

Com relação às medidas para incentivo da inovação e, especificamente,
seu financiamento, identificam-se algumas muito boas, por exemplo: deso-
neração tributária; concessão de crédito do BNDES a taxa de 4% a 5% ao
ano para ampliar carteira de inovação; crédito pré-aprovado para planos
de inovação de empresas. Mas persiste a dúvida se o novo plano realmente
promoverá o crescimento da indústria brasileira, fazendo com que ela se
torne mais produtiva e rentável.

Não se pretende jogar um balde de água fria nessa louvável iniciativa do go-
verno, assim como também não existe qualquer torcida para que não funcione.
Contudo, não se pode deixar de salientar que tais medidas são temporárias
(2011 a 2014), compreendem metas e intenções vagas e, como se sabe, com a de-
soneração tributária fica difícil para o Brasil conseguir o equilíbrio fiscal.

A guerra contra a combinação de juros altos e dólar baixo necessita de
mais empenho do governo e, principalmente, da sociedade civil. Para que as
medidas tenham maiores chances de sucesso é necessário permitir que re-
presentantes da sociedade civil tenham participação ativa junto com o go-
verno na implementação das medidas.

O novo plano não será a solução imediata para a falta de desenvolvimento da
indústria nacional. Na verdade, já seria suficiente se ele ajudasse a levantar o
moral da indústria de modo a fazê-la sair da inércia e acreditar que o Brasil tem
todas as condições de se tornar uma grande potência mundial nesse século.

O país não é afetado ciclicamente por qualquer desastre natural, possui rique-
zas minerais quase inesgotáveis, ausência de guerras internas, força de trabalho
jovem. Em contrapartida, existe uma acomodação e relutância seculares em to-
das as classes sociais para novas empreitadas.

O impacto da falta de educação sobre a inovação, a qual é um dos pilares para
o desenvolvimento de qualquer país, é facilmente mensurado pelo baixo núme-
ro de depósitos de pedidos de patentes nacionais.

Se o Brasil quiser usar bem as medidas do novo plano de estímulo industrial,
deverá fazer seu dever de casa, e isso compreende especificar e trabalhar separa-
damente cada uma delas. Além do trabalho paralelo em todas as medidas, o país
deverá focar seus esforços na melhoria da educação e facilitar o seu acesso a
quem não possui condições financeiras para pagar por ela.

Os brasileiros devem acreditar em seu potencial e sair da acomodação quan-
do a situação está confortável. Enxergar a oportunidade e empreender é um de-
safio para governo e sociedade. O Santo outra vez alerta: “Dois homens olharam
através das grades da prisão; um viu a lama, o outro as estrelas”. ■
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Com eventos de grande porte a serem realizados no Brasil nos próximos
anos, como a Copa do Mundo em 2014 e a Olimpíada em 2016, a discussão
atual em telecomunicações não poderia ser outra, senão como ficará a in-
fraestrutura tecnológica do país para responder a estes compromissos. Espe-
cialistas e a indústria discutem a necessidade de se implementar uma tecno-
logia de dados mais rápida e avançada, que permita a transmissão de vídeos
em alta definição, arquivos extensos, o acesso de aplicativos e a manutenção
dos usuários sempre conectados. Atualmente, a rede 3G não permite esse ti-
po de acesso em altas velocidades e respostas rápidas para o usuário.

A nova tecnologia LTE (Long Term Evolution), de 4ª Geração — 4G, como é co-
nhecida —, apresenta uma velocidade quase 10 vezes maior que a atual, chegando
a picos teóricos de 140 Mbps. Mas essa implementação não é tão simples assim. Ini-
cialmente, são necessárias novas faixas de frequência e uma maior quantidade de
espectro nessas faixas, as quais nem sempre estão livres ou “limpas” nos países.

No Brasil, o governo pretende iniciar o leilão de 2,5 GHz, compatível a
LTE, em 2012. Se ocorrer no início do ano e o cronograma de implantação for
cumprido, o país terá tempo suficiente para mostrar uma tecnologia de pon-
ta nos eventos esportivos de 2014 e 2016. Isso porque após o leilão é necessá-
rio entre 18 e 24 meses para se construir e comercializar as redes LTE.

Um dos pontos importantes em discussão com as operadoras é o gasto
com a implementação da infraestrutura, uma vez que quanto mais alta a fai-
xa de frequência, maior o gasto para a abrangência. Na prática, seriam insta-
ladas diversas torres para dar suporte à LTE, um investimento considerável,
além de ser preciso realizar obras em ruas e calçadas, o que as obrigaria a re-
passar o valor total das despesas ao usuário final. Isso geraria outra questão:
o que adiantaria ter uma boa tecnologia se poucos teriam acesso a ela?

Outra faixa que comporta a LTE é a de 700 MHz. Mas essa pertence aos ra-
diodifusores, que possuem concessão de uso até 2016. Seria um caminho
mais viável e menos custoso. Outra possibilidade ainda seria a implementa-
ção da tecnologia HSPA Plus (intermediária entre a 3G e 4G), mas que já per-
mite velocidades de downloads de 21Mbps, chegando a até 84 Mbps, além
de utilizar o mesmo espectro da 3G.

Atualmente há 12 redes com HSPA Plus em operação comercial na América
Latina e Caribe. A discussão não é exclusiva do Brasil. Muitos países já estão
testando a rede 4G LTE. Comercialmente, a LTE mexe com a economia do
país. Nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama anunciou que vai distri-
buir a 4G para 98% da população e, para isso, espera arrecadar US$ 27 bilhões
com os leilões de espectros. Esse dinheiro será utilizado em pesquisas e na ins-
talação da tecnologia. A previsão é que até o final deste ano haja cerca de 4,2
milhões de conexões móveis nas redes LTE em 24 países e a perspectiva é que
esse número alcance 300 milhões de conexões LTE em 55 países em 4 anos.

O Brasil, espera-se, fará parte desse grupo, com um número significativo
de usuários e de conexões e um serviço de qualidade. ■
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quanto mais alta a faixa de frequência, maior o gasto
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Portaria do Ministério do Turismo publicada ontem no Diário Oficial da União

institui grupo de trabalho para avaliar a regularidade da formalização e a execução

de convênios feitos com entidades privadas sem fins lucrativos. O grupo tem até

o dia 25 para concluir os trabalhos. Um esquema de desvio de recursos públicos

destinados ao ministério e outras irregularidades em convênios de capacitação

foram a causa de uma operação da Polícia Federal que prendeu, em agosto

37 pessoas e provocou a saída do então ministro do Turismo, Pedro Novaes.
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