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AQUARTA GERAÇÃO DE CELULARES 

(4G) representa o que há de mais 
avançado na telefonia móvel no plane-
ta. Permite que smartphones e tablets, 
por exemplo, se conectem à internet a 
uma velocidade até dez vezes superior 
ao padrão atual, o 3G. Com isso, seria 
moleza fazer o download e assistir - na 
palma da mão - a filmes com altíssima 
resolução. No mundo, 38 países ofere-
cem essa tecnologia comercialmente. 
O Brasil começou a entrar nessa onda. 
No mês passado, a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatei) realizou o 
primeiro leilão para a implantação do 
sistema 4G no país. Ele deve entrar em 
operação a partir de 2013. Mas, por aqui, 
do ponto de vista de negócios, a sigla 
começa a ganhar outro significado: um 
acrônimo para "Grandes Gastos com 
Garantia de muitos Gargalos". 

Ter o estado da arte em telefonia 
móvel tem um custo. Aliás, vários. E 
embora todas as grandes operadoras 
do país (Claro, Vivo, Oi e TIM) tenham 
aderido ao leilão, vão ter de penar bas-
tante para colocar a tecnologia na rua. 
O sistema 4G é hoje para as empresas 
muito mais um presente de grego do que 
um negócio da China. Em primeiro lugar, 
elas enfrentam um problema que pode 
ser resumido ao termo timing. As telefô-
nicas fizeram, nos últimos quatro anos, 
investimentos pesados na estruturação 
da rede 3G no Brasil. Agora, na hora da 
colheita do antigo desembolso, terão de 
fazer novos aportes. Com isso, o país terá 
um dos menores intervalos do mundo 
entre a montagem de uma infraestrutura 
de 3G e uma de 4G. Serão cinco anos de 
diferença. No Japão, foram nove. 

Para complicar, as empresas sa-
bem que ainda teriam muito a ganhar 
com o 3G. A adesão do brasileiro a essa 
tecnologia é parcial. De acordo com 

dados da Anatei, existiam no mês de 
maio 255 milhões de celulares em ope-
ração no Brasil. Desse total, 45 milhões, 
o equivalente a 18%, eram 3G. Isso é 
pouco. "O 4G veio cedo demais, para 
atender principalmente a uma agenda 
do governo", diz Andre Baggio, analista 
de telecomunicações do JPMorgan. "O 
poder público quer que o sistema esteja 
em operação na Copa do Mundo e na 
Olimpíada." A previsão é que até 30 de 
abril de 2013 as cidades-sede da Copa 
das Confederações - Belo Horizonte, 
Fortaleza, Brasília, Rio de Janeiro, Reci-
fe e Salvador - inaugurem as primeiras 
redes 4G do país. 

Aempolgação moderada das empresas 
com o 4G ficou patente no leilão da 

Anatei. Entre os dias 12 e 13 de junho, os 
lances das operadoras somaram R$ 2,9 
bilhões, o que representou um ágio de 
31,27%. Dos 269 lotes postos à venda, ape-
nas 54 foram vendidos. A Vivo e a Claro 
adquiriram os mais caros: R$ 1,05 bilhão 
e R$ 844 milhões, respectivamente. A 
Oi e a TIM foram mais parcimoniosas e 
ficaram com blocos de R$ 330 milhões e 
R$ 340 milhões. A Anatei esperava arre-
cadar R$ 3,8 bilhões, mas levou R$ 900 
milhões a menos. Em 2007, no leilão do 
3G, as companhias de telecomunicações 
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foram com muito mais sede ao pote. Elas 
pagaram R$ 5,3 bilhões pelos pacotes, 
perfazendo um ágio de 86,67%. 

Do ponto de vista das operadoras, 
o leilão impôs um fardo a mais. A Anatei 
ofereceu lotes de banda larga em zonas 
rurais do país. Como não surgiram em-
presas interessadas, a agência governa-
mental empurrou goela abaixo das teles 
a obrigação de oferecer internet rápida 
em áreas remotas do Brasil. Nesses lo-
cais, entretanto, a rentabilidade do ne-
gócio tende a ser ínfima - isso quando 
existir. A Claro, por exemplo, ficou com 
o abacaxi amazônico. Oficialmente, ne-
nhuma companhia reclama da imposi-

ção, mas ela representa milhões de reais 
a mais nas costas do 4G. 

Como ainda engatinha, há também 

um problema de escala. No mundo, 
até o fim de 2011, foram vendidos 7,4 
milhões de celulares 4G, ou menos de 
1% do total mundial. No Brasil, por causa 
do preço, a demanda tende a ser ainda 
mais minguada. Os primeiros aparelhos 
com essa tecnologia devem chegar ao 
país custando R$ 3 mil. Esse valor repre-
senta 50% a mais do que os modelos top 
de linha existentes no mercado, como o 
iPhone 4S. "Fazer o sistema 4G ser ren-
tável em um primeiro momento será um 
grande desafio", afirma Rafael Fanchini, 
da Ernst & Young Terço. "No Brasil, só 
20% dos consumidores têm condições 
de comprar smartphones." 

Os planos mensais também pesarão no 
bolso do consumidor. Na Alemanha, a Vo-
dafone vende seu pacote para smartphones 
com velocidade 3G mais barato a R$ 52.0 
plano 4G mais em conta é encontrado a R$ 
155. Ou seja, o valor é quase três vezes mais 
salgado. E por isso que muitos analistas 
acreditam que, em uma primeira etapa, as 
vedetes comerciais do 4G no Brasil não se-
rão os telefones. O grosso das vendas tende 
a voltar-se para os minimodems, espetados 
em notebooks para a conexão com a web. 

Outra complicação do 4G está na 
infraestrutura. A operação do sistema 
exigirá a duplicação das 50 mil antenas 
de telefonia celular existentes no país. 
Para isso, as empresas vão investir R$ 5 
bilhões. Além do gasto, há a 
dor de cabeça. Existem per-
to de 250 leis no Brasil sobre 
esse assunto. A burocracia é 
monumental. Em Campinas 
(SP), a instalação de uma an-
tena exige a autorização de 
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2,3 vezes em 2011. Um aparelho 4G gera 
28 vezes mais dados do que os demais. O 
Brasil já embarcou nesse boom. O número 
de smartphones vendidos aqui está em as-
censão. De acordo com a consultoria IDC, 
foram 9 milhões em 2011 (84% a mais do 
que em 2010). No total, 17 aparelhos saíram 
das prateleiras por minuto. Em 2012, serão 
15,4 milhões vendidos (29 por minuto). 

Com a popularização dos smartpho-
nes, mesmo com conexões mais lentas, a 
receita com dados já cresce no Brasil. Es-
tatísticas da Teleco, especializada em tele-
comunicações, mostram que no início do 
ano passado uma fatia de 16,2% da receita 
de serviços das operadoras veio dos dados. 
Este ano, o percentual subiu para 20,5%. 

Anova tecnologia também tem tudo 
para agradar ao consumidor. A rapi-

dez do 4G permitirá downloads de docu-
mentos, apresentações e vídeos em segun-
dos. A experiência com jogos em rede, que 
consomem muita banda larga, também 
evoluirá. Para as empresas, o 4G aumenta 
os recursos para a publicidade no celular e 
as chances de criação de novos negócios. 
Na Coreia do Sul, a LG U+, operadora do 
grupo LG, usou o 4G para emplacar um 
serviço de vídeo tipo Netflix. 

No Brasil, no início, a rede 4G não 
será tão rápida. Ficará longe do limite 
de 100 Mbps alcançado em laboratório. 
Estima-se que a velocidade inicial atin-
ja de 5 a 12 Mbps. Só aumentará com o 
amadurecimento do sistema. Na Alema-
nha, a taxa máxima da Vodafone bate 
em 50 Mbps. Na Coreia do Sul, a LG U+ 
oferece até 75 Mbps. Hoje, os pacotes da 
Vivo e da Claro não vão além de 3 Mbps. 
Por isso, o 4G vai sacudir o mercado bra-
sileiro. O que hoje pode ser visto como 
um presente de grego tende, sim, a virar 
um negócio da China. ® 

Apesar dos abacaxis, o mundo caminha 
para o 4G. Presente em 38 países, a 

tecnologia deve alcançar 59 nações até o 
fim de 2012. Além do mais, a médio prazo, 
a quarta geração promete acelerar o fatu-
ramento das operadoras com o tráfego de 
dados (como downloads de filmes, envio 
de e-mails e troca de informações em redes 
sociais). "Por isso, a presença nesse novo 
mercado é estratégica", diz Fiamma Zarife, 
diretora de Serviços de Valor Agregado 
da Claro. "Com o 4G, a receita com dados 
deve ultrapassar a obtida com as ligações 

de convencionais", afirma 
Paulo Teixeira, diretor-
geral da Vivo. 

Hoje, há uma explo-
são no tráfego de dados em 
dispositivos móveis. Glo-
balmente, ele aumentou 

60% dos vizinhos, em um raio de 200 
metros. Fincar uma torre pode consumir 
oito meses. "Essa não é uma dificuldade, 
é uma impossibilidade", diz Francisco 
Valim, presidente da Oi. "As antenas são 
o nosso maior problema no 4G." 
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 6, n. 65, p. 98-102, jul. 2012.




