
Implementação da 4G 
segue a passos lentos 

poder de com-
pra do consumi-
dor brasileiro e 
as oportunida-
des de investi-

mento transformaram o Brasil 
em um lugar estratégico para 
0 mercado de tecnologia. Ape-
sar das novidades do setor 
chegarem cada vez mais rápi-
do ao País, o aproveitamento 
dos produtos que desembar-
cam por aqui estão longe de 
serem comparados com out-
ros países. A internet móvel de 
quarta geração é um exemplo 
claro: a menos de três anos pa-
ra a Copa do Mundo, o gover-
no ainda não realizou o leilão 
da banda que vai permitir a 
implementação da tecnologia 
LTE (sigla para Long Term Evo-
lution), que possui as veloci-
dades mais rápidas para a in-
ternet 4G. Há apenas uma 
Operadora brasileira que já 
oferece o serviço considerado 
de quarta geração, mas ainda 
em velocidades inferiores às 
ofertadas no Chile e nos Esta-
dos Unidos. 

A União Internacional de 
Telecomunicações (UIT) defi-
niu como quarta geração três 
tipos de tecnologias: LTE, Wi-
Max Móvel e HSPA+. Embora 

todas façam parte da mes-
ma classe, apresentam veloci-
dades diferentes. As duas pri-
meiras transferem dados a 
uma taxa de aproximadamen-
te 10 megabits por segundo 
(Mbps), enquanto HSPA+ tra-
balha, em média, a 5Mbps. Es-
sa diferença reduz pela meta-
de o tempo de download de 

uma música ou de um filme. 
"No começo, a UIT disse que 
apenas LTE e WiMax móvel er-
am 4G. Mas a entidade acabou 
ampliando o conceito, por isso 
que muita gente chama HS-
PA+ de internet 3,5G", explica 
Erasmo Rojas, diretor da 4G 
Américas para a América Lati-
na e o Caribe. Atualmente, 
apenas a Claro oferece HSPA+, 
em operação desde agosto, e a 
Oi está realizando testes para a 
implementação. 

Rojas explica que, apesar 
de ter velocidade inferior, HS-
PA+ pode ser bastante satisfa-
tória. Isso porque dentro des-
sa tecnologia, há uma escala-
da de evolução, def inida a 
partir do que os especialistas 
chamani de taxa de transmis-
são teórica no downlink - que 
não é o que o usuário tem à 
disposição, mas a capacidade 
máxima dos equipamentos da 
operadora. A Claro está traba-
lhando com a mais baixa 
(21Mbps). No Chile, as opera-
doras Entel e Movistar (esta 
do mesmo grupo da Vivo) 

adotaram 42Mbps, em uma 
class i f icação que chega a 
168Mbps. 

Enquanto isso, nos EUA, 
três operadoras oferecem a 
quarta geração com tecnolo-
gia LTE. A maior delas, a AT&T, 
planeja alcançar 7 milhões de 
assinaturas de 4G até o fim do 
ano, a partir de modems , 
smartphones e tablets. Para 
Chris Pearson, presidente glo-
bal da 4G Americas, os norte-
americanos "puxam" o desen-
volvimento desse tipo de tec-
nologia. "O mercado da Amé-
rica do Norte é muito desen-
volvido. Os EUA lideram a ven-
da de celulares inteligentes, as 
subscrições de banda larga 
móvel e os aplicativos para do-
wnload", disse Pearson. "No-
venta e nove por cento dos 
smartphones vendidos por 
ano são comercializados nos 
Estados Unidos", observa. 

CAÇA AO ESPECTRO. O problema 
nos EUA, que ocorre também 

no Brasil, é a falta de espectro 
para a construção de redes de 
quarta geração. O espectro é, 
grosso modo, o espaço no ar 
dedicado à propagação de 
ondas. Esse espaço é limitado 
e "loteado" pelos governos 
dos países . "A maioria dos 
operadores norte-americanos 
não têm banda de transmis-
são para construir redes LTE", 
diz Chris Pearson. Há 30 pres-
tadores de serviço no país, 
apenas três já lançaram a tec-
nologia 4G. Segundo Pearson, 
o governo dos EUA dedicou 
boa parte do espectro para o 
Departamento de Defesa. 
"Mas é preciso ter uma alter-
nativa para a internet móvel. 
Quando você olha para a his-
tória, percebe que a rede tem 
a qualidade dos dias de hoje 
graças a decisões tomadas no 
passado", aponta o presidente 
da 4G Américas. Pearson fa-
lou sobre o assunto na LTE 
Conference, em Dallas, na se-
mana passada, evento que 

reuniu diversas instituições 
do setor. 

Por aqui, quem tem pressa 
é o governo da presidente Dil-
ma Rousseff. Um dos compro-
missos que o País assumiu pa-
ra a realização da Copa de 
2014 é a disponibilidade de in-
ternet 4G, pelo menos, nas ci-
dades-sede. "Para um evento 
como esse, você vai precisar 
dessa tecnologia. Os jornalis-
tas que estarão no centro de 
imprensa, por exemplo, vão 
querer transferir vídeos de alta 
resolução pela internet", lem-
bra Erasmo Rojas. O leilão da 
banda de transmissão está 
marcado para abril do ano que 
vem, mas quem está chiando 
são as operadoras. A Tim che-
gou a pedir o adiamento, que 
foi imediatamente negado pe-
lo ministro das Comunica-
ções, Paulo Bernardo. 

"Algumas operadoras que-
rem adiar o leilão porque 
acham que os custos serão mui-
to altos. Elas mal se recupera-
ram dos investimentos em 3G e 
agora terão de colocar mais di-
nheiro em 4G", destaca Rojas. 
Um dos principais desafios, diz 
o especialista, é melhorar a rede 
backhaul - a capacidade de 
transmissão com fibra óptica. 
Até a terceira geração, a trans-
missão é feita por meio de ca-
bos simples, mas, para atingir 
velocidades maiores, a migra-
ção é necessária. "Esse é um dos 
problemas, porque o Brasil é 
um país muito grande e precisa 
melhorar o backhaul", diz Rojas. 
Outras medidas para transfor-
mar HSPA em HSPA+ seriam a 
atualização do software na esta-
ção rádio base e a instalação de 
aparelhos capazes de suportar a 
nova velocidade. 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 18, 19 e 20 nov. 2011, Seudinheiro, p. B5.




