
Trabalhadores gregos iniciam greves

Desde ontem, profissionais de várias categorias fazem paralisações
nas principais cidades da Grécia. A greve geral faz parte de uma série
de protestos contra as medidas de austeridade do governo grego
para tentar conter os impactos da crise econômica internacional
e atender às exigências externas. Médicos e os profissionais de saúde
devem paralisar suas atividades por três dias, atendendo apenas
as emergências. Os advogados iniciaram greve de cinco dias. ABr
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PONTO DE VISTA

Mais e mais pessoas estão descobrindo o benefício de estarem “sempre
conectadas” e a liberdade da mobilidade. Como todos os conteúdos exis-
tentes — música e filmes, por exemplo — são digitalizados e disponibili-
zados na internet, a latência e a capacidade da rede são vitais para os
usuários. O LTE (Long Term Evolution), padrão global para a quarta gera-
ção de banda larga móvel (4G), é uma excelente opção para resolver essa
questão. Essa tecnologia permite a rápida transferência de grandes quan-
tidades de dados de forma eficiente e rentável. Assim, os usuários po-
dem desfrutar de uma sensação real de banda larga móvel e de uma am-
pla gama de aplicações.

Nos países em que foi lançado o 4G, viu-se que o 3G continua sendo exce-
lente para entregar serviços de banda larga a usuários de telefones celulares
e seguramente seguirá assim por mais um tempo. Mas o 4G está se transfor-
mando em uma tecnologia essencial para satisfazer às expectativas dos usuá-
rios e suas demandas de velocidade.

A partir de sua criação, o 4G transformou-se no sistema de mais rápido
desenvolvimento na história das comunicações móveis. Desde o lançamen-
to comercial da primeira rede 4G no final de 2009, o número de pessoas com
acesso à tecnologia aumentou de zero para mais de 450 milhões.

Atualmente, existem 89 redes 4G funcionando comercialmente em 45 paí-
ses, e segundo estimativas da GSA (Global Mobile Suppliers Association), es-
pera-se que até o final de 2012, 150 redes estejam operando em 64 países.

A Ericsson prevê que, em 2017, metade da população terá cobertura de
rede 4G. As origens dessa tecnologia remontam a 2004, quando a Ericsson
uniu-se à NTT DoCoMo, operadora japonesa mais avançada em banda lar-
ga móvel no mundo, para dar início a um projeto de pesquisa conjunto ba-
seado em um conceito chamado “Super 3G”.

Nesse momento, o 3G estava em pleno apogeu. Entretanto, nossos par-
ceiros nessa pesquisa viram como poderia ser atraente a tecnologia Ortho-
gonal Frequency-Division Multiple Access (OFDMA), que é a base do 4G, e
como ela proporcionaria uma experiência muito melhor ao usuário.

Outros candidatos à coroa da tecnologia 4G surgiram, assegurando que
eram capazes de oferecer velocidades superiores à do 4G em laboratório.
Mas o 4G já ganhava o respaldo dos players mais importantes do setor

O segredo do sucesso de um padrão móvel em nível mundial não está
apenas no desenvolvimento de uma tecnologia avançada, mas também no
desenvolvimento de um ecossistema sólido e com o respaldo do mercado.
Por exemplo, hoje existem 417 dispositivos compatíveis com o 4G, e, des-
tes, 83 são smartphones e 31 tablets.

O 4G está se transformando em um dos principais motores de inovação
dos próximos anos, e será a porta para uma nova série de avanços em áreas
como serviços públicos de transporte, saúde e meios de comunicação, ape-
nas para citar alguns. Hoje, praticamente todos os setores estão olhando pa-
ra a mobilidade e a conectividade, porque esta é uma grande oportunidade
para todo o setor de telecomunicações. ■

CLAYTON CRUZ
Diretor de banda larga móvel
da Ericsson para a América Latina

Após mais de duas décadas de integração e codependência financeira, a
economia mundial está diante de um ponto de inflexão. Isto porque a glo-
balização, termo onipresente para justificar sucessos ou fracassos de em-
presas e países, está entrando numa fase de hibernação; num período de
“desglobalização”. Entre a queda do Muro de Berlim, em 1989, e a crise
que eclode em 2008, o mundo viveu uma “globalização profunda”. A inte-
gração entre os países impulsionou a interdependência produtiva, finan-
ceira e comercial. União Europeia e o Mercosul constituíram-se. Hoje, os
EUA veem-se em crise existencial. O Ocidente criticado pelo próprio Oci-
dente, como demonstra o “Occupy Wall Street”. O paradigma dos blocos
econômicos, vigoroso há alguns anos, encontra-se sem fôlego. A União
Europeia em meio à “satelitização” em torno de Berlim. O Mercosul fun-
ciona mais pela afinidade política dos atuais chefes de governo do que pe-
la lógica dos ganhos de escala ou comércio intrabloco. É este contexto que
acentua o risco de desglobalização. Protecionismo, fluxo obstaculizado de
investimentos; dificuldade no trânsito fronteiriço de pessoas. Momento
de individualismo nacional que vai contra o ideal de globalização.

O efeito causado por uma possível desglobalização pode ser ilustrado co-
mo o ato de assistir a um jogo de futebol da arquibancada. Às vezes, o sujei-
to da primeira fila fica em pé para ver melhor, então o de trás é obrigado a
se levantar também. Sucessivamente, se todos ficarem em pé, ninguém
vai ver melhor. Da mesma forma, cada país que fecha mercado faz com
que a economia como um todo tenha um subdesempenho. Diversos exem-
plos mostram a inversão do movimento das economias. China, Brasil e Es-
tados Unidos já impõem um mínimo (elevado) de produção local para em-
presas que queiram vender algo em seus territórios. Estamos vivendo uma
pausa na tendência ao “Made in the World”. Nesse interlúdio, os países
mais aptos serão os que contarem com forte capitalização e robustas reser-
vas cambiais. A China surge com força, já que possui US$ 3,5 trilhões de
reservas, poupando praticamente 45% do PIB. Mesmo que a economia es-
frie, tem músculo para potencializar políticas contracíclicas. Em termos
de robustez macroeconômica, o Brasil também não está mal. Aliás, talvez
esteja diante do melhor cenário macroeconômico da sua história. No en-
tanto, o sucesso depende também da microeconomia. Empresas que che-
gam ao Brasil gastam mais em contadores e advogados do que com enge-
nheiros, soldadores, técnicos.

Curiosamente, o processo de desglobalização pode não ser tão sentido
no Brasil, uma das economias mais fechadas do mundo. Do descobrimen-
to até hoje, se excluirmos os ciclos de exportação de commodities, em ra-
ras ocasiões tivemos mais de 20% do PIB como resultado da soma importa-
ções e exportações. Em um país onde empresas padecem ante altas taxas
tributárias e trabalhistas, sobra pouco para investir em tecnologia e novos
conhecimentos. Assim, como os países voltaram a se organizar em torno
de si próprios —, essa desglobalização ajuda a ocultar a falta de competiti-
vidade brasileira. ■

Como a tecnologia 4G está
conquistando o mundo

MARCOS TROYJO
Diretor do BricLab da Universidade
Columbia e professor do Ibmec
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 nov. 2012, Ponto de Vista, p. 39.




