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Mobilidade Apesar da rede veloz,
para o país a 4G ainda não chegou

No Japão,
celular já faz
até tradução
simultânea

MURILLO CAMAROTTO/VALOR

A estudante Mariko Hara usa redes sociais e tem 24 canais de TV digital no celular, com sistema que traduz instantaneamente suas conversas do kanji para o inglês

Murillo Camarotto
De Tóquio

A reboque da febre dos smart-
phones no Brasil, cresceu quase
no mesmo ritmo o número de
ambientes equipados com Wi-Fi,
o acesso sem fio a internet em
banda larga. Pioneiros na sua
oferta, os cafés brasileiros foram
seguidos por restaurantes, bares,
lojas, hotéis e outros estabeleci-
mentos comerciais, todos dis-
postos a afagar os clientes com
uma espécie de oásis de navega-
bilidade em diversas partes do
país. Até parada de ônibus em
São Paulo já oferece internet sem
fio, para deleite dos usuários
mais entusiasmados.

No Japão, onde multidões se
deslocam com a cabeça estática
e os olhos fixos nas telas dos ce-
lulares, o cenário é diferente. Ao
chegar à capital, Tóquio, causa
certa estranheza a ausência de
Wi-Fi gratuito em locais como
restaurantes, lojas e áreas co-
muns de hotéis. A explicação es-
tá na elevada capacidade da
banda larga móvel em operação
no país asiático, que acaba tor-
nando menos atrativa para o
usuário a opção pelo serviço de
outros provedores.

Por preciosismo nipônico, a
banda larga móvel ainda não é
localmente chamada de quarta
geração (4G), mas sim de 3,9G.
Mesmo não desfrutando do títu-
lo, o serviço funciona desde 2010
no padrão LTE (Long Term Servi-
ce), o mesmo que será oferecido
como 4G pelas operadoras no
Brasil. A diferença é que os japo-
neses só devem reconhecer a no-

va geração quando a velocidade
de download atingir comercial-
mente 100 megabits por segun-
do (Mbps). Atualmente, o padrão
reconhecido como 3,9G, ofereci-
do pela NTT DoCoMo, maior ope-
radora de telefonia do Japão,
chega a 37 Mbps na grande Tó-
quio, um colosso se comparado
ao serviço verde e amarelo, que
dificilmente passa de 1 Mbps.

É por conta dessa banda que a
estudante Mariko Hara assiste no
celular 24 canais de TV digital e
vídeos sob demanda em alta de-
finição, tudo sem solavancos. Por
US$ 100 é possível contratar um
pacote de internet “flat ”, como os
japoneses chamam o serviço de
acesso ilimitado.

“Também uso muito as redes
sociais, o chat e o Skype”, conta a
jovem. Com uma agilidade as-
sustadora, ela digitava no apare-
lho suas respostas em kanji —
ideograma japonês — e jogava
em um tradutor eletrônico, para
o inglês. E assim se deu a entrevis-
ta ao Va l o r .

Em breve, porém, vai ser mais fá-
cil. A DoCoMo está testando um
aplicativo, baseado em LTE e com-
putação em nuvem, que faz a tra-
dução simultânea de conversas fei-
tas por videochamada. O sistema,
de acordo com a operadora, deve
ser lançado ainda este ano.

Uma das principais expectati-
vas para a chegada do padrão 4G
é justamente a consolidação dos
serviços móveis de multimídia e
de geolocalização. Atualmente,
os japoneses já comandam por
voz os aplicativos de mapas. Bas-
ta dizer o lugar e um mapa com-
pleto surge na tela, indicando a

localização e tudo ao redor, co-
mo lojas, estações de metrô, hos-
pitais etc. No mesmo serviço, lo-
jas distribuem cupons eletrôni-
cos do tipo “entre aqui agora e
ganhe um desconto”.

Também baseado em LTE e
nuvem, a operadora japonesa
promete para breve um aplicati-
vo de reconhecimento instantâ-
neo de imagens. Uma fotografia
é tirada de um edifício e, em se-
gundos, surge na tela outro re-
trato, do mesmo local, 20 ou 30
anos atrás. O conceito que se
tem hoje é de que o serviço 3G
facilita a vida das pessoas, mas o
4G interfere diretamente.

Desde que lançou comercial-
mente o padrão tecnológico LTE
no Japão, em julho de 2010, a
operadora migrou 2,3 milhões
de clientes para o serviço. Até
março de 2013 serão investidos
US$ 3,6 bilhões para levar o LTE
a 40% da população. A meta é
atingir 98% de cobertura em
2014 e acumular 10 milhões de
clientes nos próximos 12 meses.
A empresa também pretende
lançar este ano o serviço LTE
Plus, que será finalmente cha-
mado de 4G. Os testes têm apon-
tado velocidades de transmissão
de 1 Gbps no download.

Com toda essa abundância de
capacidade, o tráfego de dados
disparou no Japão. Em 2012 a
receita da DoCoMo com dados
poderá atingir US$ 25 bilhões e,
pela primeira vez, superar o fa-
turamento com serviços de voz.
O volume de dados consumidos
este ano é 80% superior ao verifi-
cado no mesmo período de
2011. Por essa razão, a compa-
nhia teve que ampliar o espectro
de sua banda larga móvel, que
até então ocupava a faixa de 2
GHz e agora avançará também
para 1,5 GHz.

Recentemente, a DoCoMo en-
frentou uma série problemas
com o seu serviço, o que acabou
custando uma mordida de 20%
na remuneração dos altos execu-
tivos, incluindo o presidente,
Ryuji Yamada. A operadora vem
mantendo um faturamento mé-
dio na casa dos US$ 50 bilhões,
nos últimos anos. O mercado ja-
ponês é disputado com a KDDI,
que oferece banda larga móvel
pela tecnologia WiMax, concor-
rente do LTE, e com a Softbank,
que levou o iPhone para o Japão e
vem colhendo bons resultados.

O repórter viajou a convite da NEC
e da Odebrecht

Fibra óptica cobre 92%
do território japonês
De Tóquio

O sucesso do serviço Wi-Fi no
Brasil se deve, em boa medida, à
velocidade de transmissão pro-
porcionada pelas redes de ban-
da larga fixa, nas quais estão co-
nectados os roteadores que dis-
tribuem o sinal para residências,
estabelecimentos comerciais e
demais ambientes. Invariavel-
mente, os melhores desempe-
nhos são verificados quando a
conexão se dá por meio de fibra
óptica, que ainda está em fase de
consolidação no mercado brasi-
leiro, mas já atende quase todas
as casas japonesas.

De acordo com o Ministério das
Comunicações e Assuntos Interio-
res do Japão, em março deste ano a
rede de fibra óptica proporcionava
a 92,7% das residências do país
asiático banda larga “ultrarrápi -
d a”, com capacidade de transmis-
são superior a 30 megabits por se-
gundo (Mbps). Se consideradas as
velocidades um pouco inferiores, o
órgão informa que 100% do Japão

está coberto pelo serviço.
A rede de fibra óptica japonesa

é um misto dos modelos conhe-
cidos no setor como FTTH (sigla
em inglês para Fiber-To-The-Ho-
me) e “última milha, neste últi-
mo caso, o trecho que chega ao
domicílio. Com FTTH, essa in-
fraestrutura chega até a casa do
cliente. Mas há também uma es-
trutura híbrida que leva a fibra
até perto do domicílio, seguindo
nessa última etapa com cobre. O
Japão apresenta, no entanto, a
maior densidade de FTTH entre
os países desenvolvidos, com
59% do total de assinantes de
banda larga. Em segundo apare-
ce a Coreia do Sul, com 55%.

Enquanto no Brasil as redes ja-
ponesas são de propriedade das
operadoras de telefonia, no Japão
o governo participa com financia-
mento na universalização da su-
perbanda larga, que pode ser atin-
gida em 2015. As melhores condi-
ções são oferecidas para investi-
mentos em áreas rurais e de baixa
densidade demográfica. (MC)

Padronizar de regras para antenas é urgente, diz ministro
Rafael Bitencourt
De Brasília

O ministro das Comunicações,
Paulo Bernardo, disse ontem que
o governo tem pressa de concluir
o texto do projeto de lei que pre-
vê a padronização das regras de
instalação de antenas de celular
no país. A medida é tida como
fundamental para expansão das
redes de quarta geração de celu-
lar (4G), já que as leis municipais

criam barreiras para expansão
da infraestrutura das operadoras
de celular.

O ministério pode concluir a
redação do projeto até o próxi-
mo mês para enviá-lo ao Con-
gresso Nacional em dois meses,
no máximo. Nesse período, o te-
ma será discutido com as opera-
doras e prefeituras. “Pedi ao Max
para acelerar isso e termos a mi-
nuta fechada em julho”, disse o
ministro ao se referir ao secretá-

rio de Telecomunicações do ór-
gão, Maximiliano Martinhão.

Na segunda-feira, o Va l o r pu -
blicou em reportagem que as
operadoras de celular já se em-
penhavam para sensibilizar pre-
feitos sobre a importância de
buscar uma rápida solução para
o impasse. O setor avalia que a
dificuldade de diálogo tende a
se intensificar em razão da reali-
zação de eleições municipais,
prevista para outubro.

Além da possibilidade de troca
dos atuais prefeitos, as eleições
terão desfecho justamente no
momento em que o debate sobre
o tema esquentar no Legislativo.
Ontem, Bernardo reconheceu
que essa situação pode ser enten-
dida como um “r i s c o” a mais à
aprovação da lei ainda este ano.

“Acho que não teremos uma
tramitação tão rápida, por envol-
ver interesses dos municípios. Va-
mos ter que ouvir prefeitos e téc-

nicos da área, mas temos de en-
frentar essa questão”, afirmou o
ministro depois do anúncio da
parceria firmada entre o governo,
a Vivo e o fabricante chinês
H u aw e i para oferecer conexão 4G
na conferência internacional
Rio+20, em caráter experimental.
Por enquanto, não é cogitado o
envio de medida provisória (MP).

O presidente da Te l e f ô n i c a /Vi -
vo, Antonio Carlos Valente, res-
saltou que essa é a “principal

p r e o c u p a ç ã o” das prestadoras
em relação ao cumprimento das
metas de 4G. A operação do no-
vo serviço terá que ser iniciada
em abril de 2013 nas cidades
que receberão os jogos da Copa
das Confederações.

Valente disse recebeu licença
da prefeitura do Rio para instalar
30 antenas para reforçar o sinal
de celular durante a Rio+20. Po-
rém, a autorização foi assinada
em caráter provisório.

No Brasil, 4G pode estrear até o Natal
Juliana Colombo e
Gustavo Brigatto
De São Paulo

Encerrado o leilão da Agência
Nacional de Telecomunicações
(Anatel) para as frequências da
quarta geração de telefonia celular
(4G), as teles estão se posicionan-
do para ver quem conseguirá ofe-
recer primeiro o serviço de inter-
net ultrarrápida e em que lugares
ele estará disponível inicialmente.

O presidente da Oi, Francisco
Valim, em entrevista ao Va l o r , dis-
se que o município de São Paulo
pode contar com planos 4G da
operadora já no Natal. Pelo crono-
grama inicial da Anatel, essa tec-
nologia deverá estar funcionando
somente em abril de 2013 nas cin-
co cidades-sede da Copa das Con-
federações (Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Fortaleza e Salvador),
além do Distrito Federal.

Apesar de não fazer parte da lis-
ta, São Paulo pode transformar-se
na primeira cidade a contar com o
serviço 4G, afirmou o executivo da
Oi. “É perfeitamente possível, uma
vez que São Paulo é uma das maio-
res cidades do país”, disse. Valim
não deu detalhes de sua estratégia,
mas adiantou que ela será seme-

lhante a do lançamento dos servi-
ços 3G, em 2008, com a oferta ini-
cial dos modems que são acopla-
dos aos computadores portáteis.

Bem menor que as grandes
operadoras, e por isso considera-
da um azarão, a Sunrise, adquiri-
da em março pelo megainvesti-
dor George Soros, estuda oferecer
o serviço antes das demais teles.
De acordo com o diretor de ope-
rações da Quattro Telecomunica-
ções, Carlos André de Albuquer-
que, as faixas adquiridas no leilão
vão permitir à empresa iniciar as
operações com 4G já em novem-
bro. “Compramos as frequências
do interior de São Paulo e a inten-
ção é oferecer banda larga móvel
de qualidade em municípios com
grande concentração de universi-
tários”, afirmou. Entre os possí-
veis destinos ele citou Campinas e
Araraquara. “Vamos surpreen-
der ”, disse Albuquerque.

Soros aportou inicialmente
US$ 500 milhões na Sunrise, que
depois da aquisição está em pro-
cesso para mudar de nome para
Quattro Telecomunicações. A
companhia adquiriu duas faixas
de 50 MHz, por R$ 20 milhões.

Ao ser indagado sobre o avan-
ço da Oi e da Sunrise na capital

paulista, onde tem forte presen-
ça, o diretor-geral da Telefôni -
c a / V i v o, Paulo Cesar Teixeira, foi
taxativo: “É prematuro abrir
qualquer estratégia agora”. Na
opinião do executivo, a empresa
foi a grande vitoriosa no leilão.
Ele discorda de relatórios de cor-
retoras internacionais, que clas-
sificaram a Claro como a vence-
dora, por ter adquirido lote se-
melhante ao da Vivo, mas por um
preço menor. Enquanto a Vivo
desembolsou R$ 1,05 bilhão, a
Claro pagou R$ 844 milhões por
seu lote. “Adquirimos a faixa que
nos permite atuar nas regiões
que concentram a maior parte
do PIB do país”, disse.

A Claro não quis comentar se
planeja vender serviços 4G ainda
neste ano. Segundo a diretora de
serviços de valor agregado da em-
presa, Fiamma Zarife, o foco é a
estratégia atual de vender a 3G+,
cujas velocidades são três vezes
maiores que a 3G, chegando a 20
megabits por segundo (Mbps). “O
usuário já pode ir experimentan-
do uma internet mais veloz”, dis-
se. Na 4G, as velocidades podem
chegar a 100 Mbps.

A TIM, que para alguns analis-
tas foi tímida na aquisição de fai-

xas no leilão — a operadora ficou
uma faixa de 10 MHz —, não quis
revelar a estratégia para São Pau-
lo. Segundo o diretor de assuntos
regulatórios da empresa, Mario
Girasole, a tele tem todo o inte-
resse de oferecer 4G na cidade,
pois é “onde a população pode
pagar pelos celulares, que a prin-
cípios serão mais caros”.

Independentemente dos planos
das operadoras, a instalação da in-
fraestrutura não deverá ser um
empecilho à oferta dos serviços.
Segundo os fabricantes de equipa-
mentos é possível ter redes prontas
nos próximos seis meses. “Algu -
mas operadoras lançaram o 3G
nesse prazo”, disse Gil Odebrecht,
gerente de desenvolvimento de
mercado da Ericsson.

Os fabricantes de celulares são
mais reticentes. Para essas compa-
nhias, ainda é cedo para dizer se
será possível ter celulares disponí-
veis para venda no fim do ano. Se-
gundo Rodrigo Ayres, gerente-ge-
ral de estratégia da LG, esse cenário
ficará mais claro nas próximas se-
manas, à medida que avançarem
as conversas com as operadoras.
“Vamos levantar quais é a deman-
da e ver o que pode ser colocado no
m e r c a d o”, disse.

DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Valim, da Oi: “É perfeitamente possível ter planos 4G em São Paulo no Natal”

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15, 16 e 17 jun. 2012, Empresas, p. B3.




