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Cliente vai pagar mais caro pelo 4G
is.

Vencedoras do leilão prometem cumprir cronograma, mas pedem a colaboração dos municípios para a colocação de novas antenas

l O leilão do 4G, tecnologia de banda larga móvel
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Nova tecnologia. Aparelhos com 4G serão mais rápidos e vão custar mais caro que os atuais

COBERTURA

Abril de 2013
Dezembro de 2013
Maio de 2014
Dezembro de 2015
Dezembro de 2016
Dezembro de 2017

Todas as sedes da Copa das Confederações
Todas as sedes e subsedes da Copa do Mundo
Todas as capitais e municípios com mais de 500 mil habitantes
Todos os municípios com mais de 200 mil habitantes
Todos os municípios com mais de 100 mil habitantes
Todos os municípios com mais de 30 mil habitantes
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avaliou Zenteno.
O presidente da Vivo, Antônio Carlos Valente, estima que a
empresa terá de dobrar o número de antenas que possui atualmente no País, que somam 13
mil. Segundo ele, a frequência
de2,5 giga-hertz exige umagrande quantidade de torres, e esse é
um problema para todas as em-
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Uma internet
móvel 50 vezes
mais rápida
magine, leitor, o que poderemos fazer com
smartphones ou tablets de quarta geração
(4G) no final desta década. Dentro de uma
década, nossos dispositivos portáteis serão capazes de acessar a internet a velocidades
50 vezes maiores do que a média oferecida pela
terceira geração do celular (3G). Serão serviços
de internet sem fio com velocidades variáveis
entre 50 a 100 megabits por segundo (Mbps).
Com essas velocidades, o grande salto talvez
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CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

ão

Os dirigentes das companhias
que venceram o leilão das faixas nacionais da quarta geração (4G) de telefonia prometem cumprir o cronograma para implantar a internet mais
rápida no País, mas já adiantam que o cliente pagará mais
caro por essa nova tecnologia.
Os executivos aproveitaram
paracobrarcolaboração dos municípios, cada vez mais rígidos a
respeito da instalação de novas
antenas, e avisaram: sem novas
torres, não será possível fornecer o novo serviço. Para o presidente da Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel),
João Rezende, o resultadodo leilão superou as expectativas.
O presidente da Claro, Carlos
Zenteno, afirmou que a companhiapretendeimplantar atecnologia de 4G rapidamente para
atenderàs metasestipuladas pela Anatel para instalação nas cidades da Copa das Confederações – Brasília, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Salvador, Recife e Fortaleza – até abril de 2013.
“Já estamos fazendo testes
comdiferentes fornecedorespara escolher o melhor para cada
área do País. Podemos até trazer
fornecedores novos para o Brasil”, completou. “A velocidade
real também vai ser muito
maior. O cliente poderá se conectarcomum tablet4Gque ainda será lançado no mercado nacional, e o download de um filme será muito mais rápido. Será
uma mudança muito grande”,
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presas da área, pois os municípios têm colocado obstáculos
para a instalação de novas estruturas.
“Não é um problema exclusivo de uma cidade ou operadora.
Há uma possibilidade conceitual de dividirmos estruturas,
mas ainda não conversamos
comoscompetidores. Casoexis-

seja dos serviços de comercio eletrônico móvel. E
apossibilidadededownloadsultrarrápidos deconteúdos de filmes de alta definição, blu-rays, livros,
revistasejornaisdigitais. Ou dosserviçosdevideoconferência,detransmissãodefotose vídeos,conteúdo de fotos, vídeos ou quaisquer aplicativos para qualquer ponto do planeta por custos irrisórios
e em poucos segundos.
Nada disso é ficção. A viabilidade desses avanços já tem sido testada em laboratórios e em transmissões experimentais. Tudo isso, portanto, será
possível e corriqueiro, provavelmente, num horizonte de 10 anos.
Para muitos especialistas, a 4G é, sem dúvida, o
projeto de telecomunicações mais ambicioso da
humanidade. Basta lembrar que a internet móvel,
nascida nos anos 1990, tinha uma velocidade média de apenas alguns quilobits por segundo (kbps).
Mas ela se amplia para 100 kbps, depois para 384
kbps, na segunda geração (2G) e experimenta no-

ta compartilhamento, já teremos dado um passo muito grande”, afirmou Valente.
“Temos tido muita dificuldade para licitar novas torres. Precisamos claramente passar à sociedade que o serviço não existe
sem novas antenas. Não dá para
expandiro tráfego e explorar novas frequências sem novas estruturas”, disse o presidente da
Vivo.
O Estado mostrou na edição
de 22 de fevereiro que, enquanto
as operadoras de telefonia celular estimam que o País precisará
dobrar o número de antenas nos
próximos quatro anos, mais de
duas centenas de prefeituras
aprovaram leis na última década
limitando a instalação dos equi-
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Preço salgado. O presidente
da Oi, Francisco Valim, prevê
que smartphones com tecnologia 4G custarão cerca de R$ 3 mil
no País. “É um produto caro”,
admitiu, ressaltando que, no exterior, custam de € 600 a € 800.
Segundo ele, um smartphone
com tecnologia 3G custa cerca
de R$ 1 mil no País. Zenteno, da
Claro, não deu previsão para o
preço do serviço, mas considerou que os dispositivos – smartphones e tablets – compatíveis
com a nova tecnologia serão
mais caros e provavelmente
acessíveis apenas às classes A e
B em um primeiro momento.
“Já os modems serão mais acessíveis a todas as camadas da população”, completou.
O diretor-presidente da TIM,
Mario Girasole, considerou elevados os preços mínimos dos lotesofertados pelaAnatel. Segundo ele, a empresa vai manter o
plano de investimentos já anunciado anteriormente. A Tim já
entrou em contato com alguns
fornecedores e pretende cumprir o cronograma de implantação da rede.

Por que o 4G tem esse
nome?
A primeira geração da telefonia celular (1G) era analógica. A segunda geração (2G)
passou a ser digital, ainda
que usada principalmente
para voz. Como a tecnologia
GSM, por exemplo. Com o
3G, a comunicação móvel de
dados se tornou um serviço
viável. O 4G permite internet
móvel de alta velocidade.

2.
O 3G vai parar de funcionar?
Não. O 4G vai conviver por
um bom tempo com o 3G,
que continua recebendo investimentos das operadoras.

3.
É possível atualizar o
aparelho de 3G para 4G?
Não. Quem quiser migrar
para o 4G terá de comprar
um aparelho novo.

4.
Qual é a principal vantagem do 4G?
É o aumento da velocidade
de comunicação de dados. As
operadoras americanas oferecem acesso com velocidade
de 5 a 12 megabits por segundo (Mbps), apesar de o limite teórico da tecnologia ser
de 100 Mbps.

5.
Que tipo de serviços vão
melhorar com o 4G?
A principal aposta das operadoras deve ser o vídeo streaming (transmitido em tempo
real), que não funciona direito no 3G.

6.
Anúncio
www.estadao.com.br/acervo

1999: Empresas apresentam os
primeiros celulares que se
conectam à internet por WAP
www.estadao.com.br/e/celular

vos saltos na 3G, para alcançar teoricamente 3,6 ou
7,2 megabits por segundo (Mbps) nos últimos
anos. Na prática, contudo, a 3G não nos tem dado
mais do que 2 Mbps, por falta de mais frequência e
por problemas de congestionamento das redes.
A 4G é uma tecnologia muito mais poderosa e
promissora.Masnãoseráalcançada imediatamente após a implantação das novas redes, cujas frequências foram licitadas neste primeiro leilão. As
quatro maiores operadoras apenas iniciarão a decolagemdeumprocesso queédenominado Evolução de Longo Prazo, ou, em inglês, Long Term
Evolution (LTE), no jargão dos especialistas.
Nos primeiros anos de implantação da rede
LTE, a velocidade poderá saltar para velocidades
efetivas de 3,6 para 7,2 Mbps, o que já será um
avançoextraordinário. Issopoderáocorrer inicialmentenos maiorescentros,parausuáriosde smarphones e tablets avançados, especiais para a essa
quarta geração.

Aparelhos de outros países vão funcionar aqui?
Nem sempre. É preciso prestar atenção, e verificar se eles
funcionam na faixa de 2,5
GHz, leiloada ontem pela
Anatel. O novo iPad, da
Apple, por exemplo, não funcionará no 4G brasileiro.
Aqui o tablet vai se conectar
somente no 3G.

Daqui a cinco anos, muitos usuários já não
aceitarão uma internet móvel com velocidade
efetiva abaixo de 5 Mbps. Em 10 anos, teremos
serviços chamados Premium, com velocidade
acima de 50 Mbps. Mas, a grande maioria dos
usuários estará sendo beneficiada por velocidades entre 10 e 20 Mbps – que lhe permitirá uma
gama de serviços extraordinários.
Mais de 100 milhões de brasileiros poderão
estar usando smartphones e tablets em 2016. A
essescidadãos,anovacomunicaçãomóveldeveráproporcionar aplicações4Gmuitomais valiosas do que a comunicação celular de hoje. Muitos dos dispositivos serão, na realidade, equipamentos híbridos, que combinarão os mais avançados smartphones com os mais criativos e poderosos tablets e ultrabooks.
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 jun. 2012, Economia & Negócio, p. B3.

