
A Oi lançou ontem, no Rio, o
primeiro teste de sua rede 4G.
Até dezembro deste ano, a cida-
de e precisamente o bairro do
Leblon, zona sul da cidade, será
o campo de provas da tecnolo-
gia que promete mais velocida-
de na transmissão de dados,
imagens em alta definição e jo-
gos, entre outros serviços.

Cinco antenas foram instaladas
no bairro e os clientes poderão co-
nhecer a tecnologia oferecida pe-
la operadora no Shopping Rio De-
sign Leblon e no Teatro Oi Casa-
grande. Além disso, a Oi fará tes-
tes do 4G tam-
bém durante a
Futurecom, no
Riocentro. A
Oi vai investir
R$ 1 bilhão até
2015 na plata-
forma 4G. O va-
lor está inseri-
do no plano de
negócios da
companhia, de
R$ 24 bilhões
até 2015.

O primeiro
grande teste
foi feito pelo
presidente da
o p e r a d o r a ,
Francisco Va-
lim e o presi-
dente da Agên-
cia Nacional
de Telecomuni-
cações (Ana-
tel), João Re-
zende, com
uma videocon-
ferência feita
entre eles, que
estavam na coletiva de impren-
sa em um hotel e o diretor res-
ponsável pelo projeto de 4G da
Oi, Carlos Eduardo Medeiros,
que estava na praia do Leblon.

O teste marcou a primeira de-
monstração do aparelho Galaxy
S3 TE no país, fruto de parceria
entre a Oi e a Samsung. Até de-
zembro de 2012, além do Rio de
Janeiro, outras três cidades tam-
bém entram na rota de testes do
4G, tanto com uso de mini-mo-
dem quanto de aparelhos que
permitem o uso da tecnologia:

São Paulo, Belo Horizonte e Bra-
sília. A partir de abril de 2013,
começa o lançamento comer-
cial da rede no Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Brasília, Fortale-
za, Salvador, Recife e São Paulo.
Pelas regras da Anatel, 50% des-
tas sete cidades, que vão sediar
a Copa das Confederações e a
Copa do Mundo, deverão estar
com a cobertura 4G de todas as
operadoras.

O presidente da Oi garantiu
que, no caso da operadora, a re-
gra será cumprida. “Nos está-
dios queremos atingir a meta de
garantir uma cobertura eficien-
te. No caso da Copa do Mundo,
um consórcio das operadoras já

está trabalhan-
do para evitar
p r o b l e m a s ” ,
comentou.

As sedes e
subsedes da Co-
pa do Mundo
receberão ofer-
tas comerciais
do 4G até 31 de
dezembro de
2013. Até 31 de
maio de 2014,
todas as capi-
tais e cidades
com mais de
500 mil habi-
tantes serão co-
bertas; e todos
os municípios
com mais de
100 mil habi-
tantes até 31 de
dezembro de
2016. Além dis-
so, o serviço se-
rá ativo nas ci-
dades de 30
mil a 100 mil
habitantes até

o final de 2017 e, nos municípios
menores, até o final de 2019.

Ao ser perguntado se a tecno-
logia 4G é para poucos, Valim co-
mentou que um produto de qua-
lidade diferenciada costuma
custar mais caro. “Se é para
poucos, isso não é decisão que a
Oi toma, mas que o mercado vai
tomar. Mas, sem dúvida, é um
produto que exige massa crítica
e um equilíbrio entre volume e
preço", disse.

Ele acrescentou que no dia 16
de outubro será a assinatura dos

termos de operação do 4G com a
Anatel. Valim disse, ainda, que a
empresa deverá oferecer com-
bos com a oferta da tecnologia,
com a comercialização a partir
de novembro ou dezembro. Se-
gundo ele, o Brasil está alinhado
com o cronograma mundial de
4G e que além da Samsung, com
quem a empresa fechou a parce-
ria para o lançamento, haverá ou-
tros fornecedores, sem revelar
quais serão eles. Mas Valim admi-
te que o aparelho é determinante
para a adoção da tecnologia 4G.
“A ideia é ter um volume grande
de aparelhos no mercado”, assi-
nalou, sem informar qual será o
custo de um pacote com apare-
lho que tenha a tecnologia 4G.

De acordo com o presidente
da Anatel, a assinatura do ter-
mo vale para as operadoras que
participaram do leilão para o
uso da radiofrequência do 4G.

Rezende disse ainda que a
agência reguladora está sempre
atenta aos serviços prestados pe-
las operadoras. “Estamos sempre
conversando com as empresas pa-
ra que façam um bom trabalho pa-
ra esses consumidores.” ■

Ana Carolina Fernandes/Reuters

Rio de Janeiro será campo de provas
da tecnologia 4G da operadora Oi
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Riscode vazamento faz General Motor
anunciar recall de 41 mil carros nos EUA

A General Motors anunciou o recall de quase 41 mil carros Chevrolet,
Pontiac e Saturn nos Estados Unidos devido ao risco de que uma peça
plástica cause vazamento de combustível, informaram as autoridades
norte-americanas. A GM já tinha feito o recall de 473.841 Chevrolets,
Pontiacs e Saturns em setembro para consertar um defeito que
fazia os carros se moverem contra a vontade dos motoristas. Reuters

Empresa lança primeiro teste da plataforma que receberá R$ 1 bilhão
de investimento até 2015. Local escolhido é o bairro do Leblon, zona sul
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Valim,daOi: em abril de2013começa lançamentocomercialdo4G

CAMPO DE PROVA

Lançamento da rede 4G da Oi

1/10/2012 

RIO DE JANEIRO

DEZEMBRO DE 2012

Expansão para o Rio
de Janeiro*

Precisamente no bairro do Leblon 
e adjacências

Início da operação em mais 
três cidades: São Paulo, 
Brasília, Belo Horizonte*

ABRIL DE 2013

Lançamento comercial das redes 4G da 
Oi em sete cidades:  Rio de Janeiro, São 
Paulo, Belo Horizonte, Brasília, 
Fortaleza, Salvador, Recife **

*Para usuários mini modem

Fonte: Oi     **Venda para usuários em 
geral com a comercialização de pacotes 
incluindo aparelhos com tecnologia 4G
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 25.




