
R$ 70,13 milhões (valor previsto 
no dossiê de candidatura).
Ainda vai ser decidido
se haverá um novo equipamento 
ou se o construído no Pan
será reformado.
A licitação em andamento
prevê as duas opções

VELÓDROMO

Se a infraestrutura dos aeropor-
tos brasileiros e o trânsito nas
grandes cidades estão entre os
temas que mais preocupam os
organizadores da Copa doMun-
do em 2014 e dos Jogos Olímpi-
cos de 2016, empresários e ana-
listas do setor de telecomunica-
ções demonstram estar mais
confiantes na eficiência dos ser-
viços de transmissão de voz e
dados durante os mega eventos.
A aposta é que, a despeito dos

atuais problemas enfrentados pe-
las principais operadoras de tele-
com do país, como a sobrecarga
nas redes e a insatisfação dos
usuários, os investimentos pro-
gramados para os próximos qua-
tro anos serão suficientes para
garantir umbomresultadodo se-
tor nos dois eventos esportivos.
“Estou muito otimista. Não

tenho dúvidas de que todas as
cidades-sede da Copa estarão
preparadas a tempo para ofere-
cer o 4G no prazo
previsto, proven-
do as demandas
de multimídia
que os clientes
vão exigir, como
a transmissão de
vídeos de alta de-
finição com gran-
de velocidade”,
afirma Otávio Marques Azeve-
do, presidente da Andrade Gu-
tierrez Telecomunicações, acio-
nista da Oi.

Experiência de Londres
Para o executivo, o fato de Lon-
dres ter registrado algumas fa-
lhas na transmissão de dados du-
rante o Jogos Olímpicos repre-
senta uma grande oportunidade
para o Brasil — uma vez que no-
vas tecnologias foramdesenvol-
vidas, como a utilização, nos es-
tádios, de antenas semelhantes
a painéis com células para aten-
der um público estimado em 82
mil pessoas. “Essas soluções,
que não existiam antes dos Jo-
gos Olímpicos de Londres, cer-
tamente serão muito úteis para
o planejamento da infraestrutu-
ra no Brasil”, avalia.
Também otimista em relação

à Olimpíada de 2016 e a Copa de
2014, embora um pouco mais
conservador, João Pedro Flecha
de Lima, presidente da Huawei,
diz que a infraestrutura brasilei-
ra de telecomunicações ainda
não está preparada, “mas pode-

rá ficar”. Para tanto, observa o
executivo, é fundamental obser-
var a experiência recente de
Londres na organização dos Jo-
gos Olímpicos, já que a previ-
são da empresa é que o tráfego
de dados em 2014 e 2016 deverá
se destacar, correspondendo a
mais de 95% do tráfego local.
“A estrutura montada para

as Olimpíadas deste ano aten-
deu, em grande parte, as neces-
sidades do evento. Mas, mesmo
com tantos investimentos, hou-
ve falhas. Em Londres, apenas
15% dos usuários de 3G tenta-
ram assistir um evento ao vivo
pelo celular. Destes, 70%não ti-
veram êxito. Também houve
congestionamento na rede de
dados durante as provas de ci-
clismo e nas estradas locais que
levavam ao Parque Olímpico”,
afirma o presidente da Huawei,
que é umdos palestrantes da Fu-
turecom, evento do setor de te-
lecomunicações que acontece
entre os dias 8 e 11 de outubro,
no Rio de Janeiro.

Gil Odebrecht,
diretor de desen-
volvimentodeno-
vos negócios da
Ericsson, reforça
a necessidade de
investimento não
só em capacida-
de, como tam-
bém em qualida-

de de rede. Segundo ele, a expe-
riência recente da empresa na
Olimpíada de Londres e noMun-
dial da Áfricamostrou que o vo-
lume de transmissão de dados
no entorno das arenas e está-
dios chegou a ser 15 vezes
maior que o normal.
“O que percebemos, ao parti-

cipar desses eventos como for-
necedores de equipamentos e
soluções, é que, por mais que o
país sede se organize e se prepa-
re, o volume de transmissão de
dados é sempre maior do que o
esperado. Afinal, quanto maior
a capacidade de banda disponí-
vel, mais as pessoas utilizam o
serviço”, pondera.
Diante desse cenário, empre-

sários e executivos do setor acre-
ditam que seja fundamental in-
centivar o compartilhamento
de redes entre as operadoras e
reforçar a cobertura no entorno
das arenas e estádios. Também
é classificada como imprescindí-
vel a utilização de redesWiFi pa-
ra desafogar o tráfego da rede
móvel em locais de grande den-
sidade de pessoas. ■

A visita do presidente do Comi-
tê Organizador dos Jogos Olím-
picos e Paraolímpicos Rio 2016,
Carlos Arthur Nuzman, à Fede-
ração das Indústrias de São Pau-
lo (Fiesp), ontem, rendeu a cria-
ção de umgrupo de trabalho pa-
ra radiografar as necessidades
dos eventos. A partir daí, os em-
presários precisarão cavar as
oportunidades de negócios.
Nuzman fez uma apresenta-

ção a cem empresários da cons-
trução civil para “dar uma di-
mensão” da estrutura que supor-
ta uma Olimpíada.
Saiu dizendo que os prepara-

tivos vem cumprindo o crono-
grama. “Todos os governos es-
tão fazendo a sua parte, e as
obras estão dentro do padrão

esperado”, afirmou.
Mas José Carlos deOliveira Li-

ma, presidente do Conselho Su-
perior da Indústria da Constru-
ção (Consig) da Fiesp e vice-pre-
sidente da federação, discor-
dou. “A questão de mobilidade
urbana está atrasada, assim co-
mo os aeroportos e a rede hote-
leira. Temos de começar a traba-
lhar o quanto antes. Quanto
mais perto dos jogos, mais caras
as obras ficarão, e isso a gente
não quer. O que nós queremos é
um projeto”, frisou.
Segundo ele, a demanda sur-

preendeu a todos. “O governo e
a iniciativa privada não esta-
vamorganizados para uma cons-
trução rápida de habitações. Ne-
cessitamos de mais tecnologia e
funding— a verba da Caixa Eco-
nômica Federal não será sufi-
ciente após 2016. É uma preocu-
pação a estrutura econômica na
cadeia da construção”, disse.
“Houve uma acomodação estru-
tural, neste ano, no Minha Casa

Minha Vida e na mobilidade ur-
bana de maneira geral.”
Ainda de acordo com ele, os

custos na construção não de-
vem representar problema. “O
custo está abaixo da inflação.”
Nuzmandisse ainda quehá es-

paço para ganhos nos setores de
segurança, ambiente, materiais,
projetos e mão de obra. Os em-
presários poderão garimpar ne-
gócios não só no Rio, frisou, mas
nos 176 centros de treinamento
espalhados em 18 estados — 106
estãonoSudeste. Alémdisso, ha-
verá 204 comitês olímpicos.

Insumos e equipamentos
Para fornecedores de insumos e
equipamentos, a dica é ficar de
olho no portal de suprimentos
do Comitê, que deverá ser lança-
do emdoismeses. Na página, se-
rão informados os documentos
requeridos de fornecedores, os
padrões de qualidade e outras
exigências. ■ Colaborou Diogo
D’Ávila, do Marca
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DESTAQUE MEGAEVENTOS ESPORTIVOS

Rede 4G estará afiada até a
Copa e os Jogos Olímpicos

Empresas devem
‘cavar’ negócios
Para Fiesp, obras de mobilidade
e hotelaria estão atrasadas, ao
contrário do que diz o Comitê

Empresários do setor dizem que telecomunicações do país estarão prontas para atender à demanda extra

Por mais que
o país se organize,

o volume de
transmissão de
dados sempre
surpreende
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 4.




