
Confira as funções e a velocidade de acesso à internet móvelUMA REDE EM EVOLUÇÃO

1ª geração

Tecnologia analógica,
sem transmissão
de dados

2ª geração

Tecnologia digital,
melhor qualidade de voz, 
mensagens de texto

2,5ª geração

Com e-mail, voz, 
mensagem de texto
e acesso à internet

3ª geração

Voz, mensagem de texto, 
e-mail e acesso
à internet com velocidades 
entre 500 Kbps e 2 Mbps, 
inicialmente. Atualizações 
de software permitem 
velocidades de até 42 Mbps 
em laboratório

4ª geração

Com velocidade a partir de
50 Mbps, podendo chegar
a 100 Mbps. A nova geração
vai permitir ao usuário fazer o 
que era permitido pelas 
anteriores, além de baixar filmes, 
criar catálogo de fotos digitais, 
usar softwares de comunicação 
instantânea com câmera, 
e outras aplicações

56 Kbps Apenas voz
144 Kbps 

42 Mbps

100 Mbps

Fonte: Associação GSM 

A Vivo implantou uma nova
tecnologia em sua rede que per-
mitirá aos clientes navegarem
na internet com uma velocida-
de, em média, três vezes supe-
rior à atingida atualmente. A
operadora, controlada pela Te-
lefônica, adotou a tecnologia
HSPA+ em toda a sua infraestru-
tura de terceira geração (3G).
Esta é a evolução natural de
uma rede de telefonia móvel.

Entre as operadoras do país, a
Vivo tem a estratégia mais agres-
siva e antiga para incentivar o
uso de serviços de dados por
seus assinantes, o que exige
maior capacidade e capilarida-
de da rede. Sua cobertura 3G es-
tá em 1.711 cidades e, no tercei-
ro trimestre, serviços como
acesso à web e mensagens de
texto responderam por 23,4%
da receita líquida de serviços
móveis da Vivo. “Temos feito
uma aposta importante em in-
ternet móvel, com expansão da
rede. E isso tem um impacto no
portfólio de planos de acesso à
web, que tem ofertas básicas e
para clientes com consumo
maior”, diz Daniel Cardoso, di-
retor de marketing móvel.

A empresa não divulga o inves-
timento na adoção do HSPA+,
mas o orçamento para 2011 é de
R$ 6 bilhões, considerando ope-
rações fixa e móvel e o pagamen-
to das licenças de telefonia celu-
lar adquiridas em 2010. Paulo
César Teixeira, diretor-geral da
Telefônica/Vivo, conta que a
operadora teve de esperar a che-

gada de aparelhos compatíveis
com o HSPA+ no mercado nacio-
nal para oferecer a tecnologia.
No portfólio atual, há três op-
ções: um smartphone, um ta-
blet e um mini modem HSPA+.
Até o Natal, outros três smar-
tphones chegarão às lojas.

“Com o amadurecimento do
HSPA+ crescerá também a diver-
sidade e a variedade de mode-
los”, diz Teixeira. A empresa in-
forma, no entanto, que mesmo
clientes que não tenham disposi-
tivos HSPA+ poderão sentir me-
lhorias na velocidade média do
acesso à internet.

A Vivo anunciou também
um plano específico para a no-
va tecnologia, o 3GPlus. Ele
substituirá o maior plano de
acesso à web móvel da empre-
sa, mantendo mensalidade de
R$ 199,90 e a franquia de dados
mensal de 10GB. O valor inclui
modem de acesso à web compa-
tível com a tecnologia HSPA+.
O plano promete velocidade
média de 3Mbps, podendo che-
gar a 6Mbps e, inicialmente, se-
rá vendido apenas nas cidades
de São Paulo com DDD 11. “No
próximo ano, vamos fazer um
avanço rápido para outras re-
giões”, prevê Teixeira.

Com a nova oferta, a Vivo mi-
ra clientes com alto consumo de
dados. Questionado se o plano
poderá canibalizar a base de as-
sinantes Speedy, serviço de ban-
da larga fixa, Teixeira diz que a
“opção é a critério do cliente”.
Mas, por via das dúvidas, a em-
presa oferece 50% de desconto
na mensalidade do 3GPlus para
clientes Speedy. ■

PETRÓLEO

Ecopetrolvai investir US$ 11 bilhões para
elevar produção para 800 mil barris diários

Com nova tecnologia na rede, Vivo
triplica velocidade de acesso à web

Divulgação

AERONÁUTICA

Embraer vende 15 jatos modelo 190
para a BOC Aviation, de Cingapura

Henrique Manreza

Na sexta-feira serão divulgados
os vencedores do Wayra, progra-
ma da Telefônica de apoio a em-
preendedores. Entre 30 finalistas
brasileiros, serão escolhidos dez
projetos que receberão, cada um,
US$ 50 mil, espaço físico para se
instalar e apoio para desenvolvi-
mento. Em troca, a Telefônica fi-
ca com 10% do negócio. O Wayra
é parte da unidade de negócios
Telefônica Digital, criada há três
meses, com o objetivo de desen-
volver serviços e produtos digi-
tais. O grupo quer atuar no desen-
volvimento de serviços digitais e
em inovação. “A Telefônica Digi-
tal aposta no futuro e o Wayra é
um semeador desses projetos”,
diz Gonzalo Martin-Villa, diretor
da Telefônica Digital. ■ F.M.

A Ecopetrol, maior companhia de petróleo da Colômbia, planeja
investir US$ 11 bilhões no próximo ano para elevar sua produção
de 650 mil para 800 mil barris diários. O investimento faz parte do
plano de chegar a 1,3 milhão de barris por dia até 2020. A empresa
deverá desembolsar US$ 80 bilhões nos próximos oito anos.
A Colômbia é o terceiro maior produtor de petróleo da América do Sul.

A Embraer assinou contrato com a BOC Aviation, empresa
de leasing de aeronaves com sede em Cingapura, para a venda de
15 jatos modelo 190. De acordo com comunicado, as entregas devem
ocorrer entre 2012 e 2014. O negócio é avaliado em cerca de US$ 630
milhões, a julgar pelo valor de tabela da aeronave, de US$ 42 milhões.
A BOC Aviation tem escritórios na Europa e Estados Unidos.

Rede 3G da empresa em 1.711 cidades está
preparada, mas oferta comercial começa por SP

Em agosto,
a HTC comprou
a S3 Graphics por
US$ 300 milhões,
negócio considerado
caro demais
pelos analistas

Telefônica
premia
empreendedor

HTC sofre derrota em processo de patente contra a Apple

Fabiana Monte
fmonte@brasileconomico.com.br

INOVAÇÃO

As ações da HTC, quarta maior
fabricante mundial de smar-
tphones, registraram queda de
mais de 6% ontem depois que
uma comissão americana deci-
diu que a Apple não havia viola-
do patentes detidas por sua sub-
sidiária S3 Graphics.

“O resultado certamente não
é favorável para a HTC, que tem
outros processos pendentes con-
tra a Apple por violação de pa-

tentes usadas nos celulares da
companhia, e implica que a
HTC pode não ter como usar as
patentes da S3 (contra a Apple)
em futuras negociações com a
Apple em outros processos”, in-
formou o Barclays Capital.

A HTC adquiriu a S3 Graphics
por US$ 300 milhões em julho,
para melhorar sua posição de
mercado ao reforçar sua tecno-
logia gráfica. Analistas afirma-

ram que a companhia taiuane-
sa pagou caro demais pela S3
Graphics, já que o acervo de pa-
tentes da empresa adquirida
não a beneficiará em sua dispu-
ta judicial com a Apple.

Também disseram que parece
cada vez mais provável que a
HTC saia derrotada quando sur-
gir a decisão final da Comissão
Internacional de Comércio,
aguardada para 6 de dezembro,

quanto a suas duas queixas con-
tra a Apple por violação de pa-
tentes. Isso pode resultar em
proibição de venda de celulares
HTC nos Estados Unidos, um
mercado que responde por 5%
de seu faturamento. A HTC está
envolvida em uma disputa de
patentes com a Apple, que
abriu numerosos processos con-
tra companhia taiuanesa nos
dois últimos anos. ■ Reuters

PauloCésarTeixeira, da
Vivo/Telefônica:oferta
para internetmais rápida
começaporSãoPaulo
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 25.
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