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Falhas em alta velocidade
À espera da rede 4G, usuário enfrenta dificuldades com 3G, que cobre metade das cidades do país

C
om prazos apertados para im-
plementar a aguardada rede
4G, o governo volta seus esfor-
ços para a preparação do leilão

que permitirá, ao longo dos próximos
anos, a utilização no país dessa nova
tecnologia de internet móvel em velo-
cidade ultrarrápida. Até lá, os usuários
têm que se contentar com a 3G, já dis-
ponível, mas com enormes desafios a
vencerBrasilafora.A listadependênci-
as vai do aumento de capacidade em
grandes centros urbanos, como Rio e
São Paulo, ao alcance em cidades me-
nores, do interior. De acordo com da-
dos da consultoria Teleco, a 3G está
presente em pouco mais da metade
(51,8%) dos municípios brasileiros. Em
março, a banda larga no celular estava
funcionando em 2.883 das 5.565 cida-
des e atendia a 85% da população.

A4Géumnovopadrãodetecnologia
chamado Long Term Evolution (LTE),
tida como a evolução da rede 3G. A ve-
locidade de conexão chega a ser até
doze vezes mais rápida que no sistema
atual. No leilão, que deve ocorrer em
junho, fala-se em investimentos de até
R$1,5 bilhão por uma licença nacional,
além da construção de milhares de an-
tenas — cada uma custa em média R$
400 mil. A Huawei, gigante chinesa que
fornece infraestrutura para as empre-
sas de telecomunicações, mostra-se
preocupada com o cenário. Maurício
Higa, gerente de Marketing de Redes
Móveis da empresa, diz que o investi-
mento das teles terá de ser distribuí-
dos entre as duas tecnologias.

—Asempresasvãoterquedividiros
recursos com 4G. Entre 2010 e 2011, o
número de acessos 3G dobrou, pas-
sando de 20,6 milhões para 41,1 mi-
lhões. Este ano, a meta é de 73 milhões
de acessos. Para acompanhar, as em-
presas investem em estações “radio
base”, que irradiam o sinal — diz Higa.

No Nordeste, a conexão móvel rápi-
da caminha em ritmo lento. Por lá, em
quase todos os estados, a cobertura
3G não chega a 50% das cidades. De
acordo com levantamento feito pela
Huawei e a Teleco, em Amazonas,
Acre, Tocantis e Roraima a internet
móvel não atinge 30% dos municípios.

Em1.973 municípios
não há concorrência
l Especialistas destacam ainda outro
problema com a 3G, licitada em 2007: a
falta de concorrência. Hoje, somente
203 municípios no Brasil contam com
as quatro grandes operadoras (Vivo,
TIM, Claro e Oi). Em 35% das localida-
des, ou1.973 cidades, há só uma opera-
dora. Segundo Eduardo Tude, consul-
tor da Teleco, apenas capitais e locali-
dades com mais de 500 mil habitantes
são plenamente atendidas pelas teles.
Mas nem isso é garantia de qualidade:

— Nos grandes centros, a qualidade
da 3G é variável, não funciona em di-
versos locais e horários. E não é possí-
vel levar o serviço para todas as cida-
des sem que se tenha capacidade para
investir. A demanda é crescente, e as
operadoras estão correndo com isso.

Hoje, quem lidera a cobertura nacio-
nal 3G é a Vivo, com 2.727 municípios.
Emseguida,vêmClaro(866),TIM(502)
e Oi (308), segundo estudo da Teleco
com base em dados da Agência Nacio-
nal de Telecomunicações (Anatel).

Virgilio Freire, ex-presidente da Vés-
per e da Lucent, lembra que o crono-

grama estabelecido pela Anatel pode-
ria ter sido mais ousado. Só em abril de
2013éque50%dascidadesentre30mil
e100 mil habitantes terão 3G:

— Mas não é só isso. Hoje, um muni-
cípio é considerado coberto por 3G se
atender a 50% da área urbana. Assim,
nem em cidades como o Rio, há 3G em
todos os bairros. Em muitas áreas, é o
2G que faz a conexão, mais lenta, apa-
recendo no celular a letra E, de Edge.

Marcelo Motta, diretor de Marketing
daHuawei, lembraqueacoberturame-
lhora à medida que as empresas têm
retorno sobre investimentos. Para o di-
retor de assuntos regulatórios da TIM
Brasil, Mario Girasole, a 3G ainda não
alcançouamaturidademercadológica:

— O backhaul (rede de transmissão)
no país ainda é frágil para sustentar a

transmissão em banda ultra larga (4G).
A Claro, que pretende ter100% da re-

de em fibra ótica até meados do ano,
afirma que dobrou o número de muni-
cípios com 3G em 2011. E que agora es-
táem876cidades,dezamaisdoqueas
registradas pela Teleco, em março.

— O foco é chegar onde não há ban-
da larga fixa nos grandes centros urba-
nos — diz Fiamma Zarife, diretora de
Serviços de Valor Agregado.

Os dados de 3G só não são piores
porque a Vivo acelerou no último ano.
A empresa quer chegar em junho com
cobertura em 2.832 cidades. Já a Oi diz
que divide seus investimentos com in-
ternet fixa e Wi-Fi.

— Olhamos o 3G de forma comple-
mentar, levando internet móvel onde
não há fixa. As outras teles só tem celu-

lar. Estamos lançando o Oi Internet To-
tal (combo com banda larga fixa e mó-
vel)e, assim,ampliandoos investimen-
tos. Até setembro, pretendemos aten-
der a 75% da população urbana com
3G. Hoje, é pouco mais de 50%. Esta-
mospartindoparacidadesmenores—
diz Eduardo Aspesi, diretor da Oi.

Moradora do Rio, Michelle Fernan-
des, diretora de logística da Next Glo-
bal, classifica a 3G como “fraca”:

— Dentro de casa e do escritório, a
internet rápida no celular não funcio-
na. Quando viajo, a situação é ainda pi-
or, pois há falha de conexão.

Enquantoa4Gnãovem,algumasem-
presas começaram a investir na cha-
mada 3G+, cuja velocidade é até três
vezes maior que a 3G, e os preços dos
planos são entre10% e15% maiores. n

Fabio Rossi

MICHELLE FERNANDES, que mora no Rio de Janeiro, classifica a rede 3G como fraca: “Quando viajo, é ainda pior”
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O MAPA DA INTERNET MÓVEL
A rede 3G permite conexão à
internet em velocidade de até
1 mega pelo celular

Com a rede 4G, tecnologia
chamada de Long Term Evolution
(LTE), a velocidade pode variar
entre 10 e 12 mega

2.883 municípios, ou 51,81%
do total, têm cobertura 3G no
Brasil (dados de fevereiro)

85,3% da população
é atendida pela rede
3G no país

Número de municípios atendidos
por 3G, por operadora

Preço médio das conexões
no país - em R$
(Para velocidade de até 1 Mbps)

VIVO
2.727

Claro
866
Oi
308
Sercomtel
2

TIM
502

CTBC
32

Municípios cobertos por 3G
em número de operadoras

Total de conexões 3G
ao longo do tempo
(Em milhões)Total de operadoras

1
2
3
4
5

Municípios
1.973 (35,5% do total)
475 (8,5%)
229 (4,1%)
203 (3,6%)
3 (0,1%)

Total da população
34,618 milhões
17,191 milhões
23,338 milhões
86,168 milhões
1,402 milhão

Fontes: Teleco e Huawei *Projeção feita pela Huawei
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l Como a 4G exigirá investimen-
tos bilionários, as teles vão re-
passar ao consumidor o custo da
conexão mais rápida, que será,
no mínimo, o dobro do cobrado
hoje, diz o sindicato do setor, o
SindiTelebrasil. O leilão deve
ocorrer no início de junho, pro-
vavelmente dia 11. A tecnologia,
que vai permitir trafegar vídeos
em alta definição, deverá ser im-
plementada até abril de 2013 nas
cidades que vão receber os jogos
da Copa das Confederações. E
até o fim de 2013 em todas as ci-
dades que vão sediar os jogos da
Copa do Mundo de 2014. O edital
do leilão deve sair em dez dias.

O SindiTelebrasil considera o
cronograma apertado. A Anatel
determina o lançamento da 4G
em todas as capitais e municípi-
os com mais de 500 mil habitan-
tes até maio de 2014.

Erasmo Rojas, presidente da
4GAmericas, lembraquea telefo-
niadequartageraçãoseráopera-
da na frequência de 2,5 gigahertz
(GHz). O governo vai leiloar seis
áreas: duas nacionais, duas me-
nores, mas também nacionais, e
aindaoutrasduasregionais—di-
vididas em 67 pequenas áreas
(equivalentes ao DDD).

—O4Gé importanteporcausa
doseventosesportivos.Masserá
preciso modernizar até 60% das
linhas de transmissão no país. A
3G pode usar o cabo da 2G, mas
não a 4G, que demanda mais ca-
pacidade — diz Rojas.

Custo da 4G
será o dobro do
cobrado hoje
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Text Box
 Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 16  abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 15.




