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mente para o 4G. Como con
sequência disso, a tendência é 
que os preços do 3G fiquem 
mais baixos e mais pessoas 
possam ter acesso ao serviço. 
As operadoras estão atentas 
aos benefícios desse proces
so e têm feito investimentos 
na expansão da rede. 

O senhor acredita que a 
implantação do novo sis
tema será realizada em curto 
prazo? A tecnologia chega
rá antes do Mundial? 
P.B. — De acordo com cro
nograma estabelecido pela 
Anatei, até abril de 2013 todas 
as cidades-sede de jogos da 
Copa das Confederações 
terão que contar com o ser
viço. Ao final do mesmo ano, 
o sinal deve estar disponível 

Quais os rumos da telefo
nia celular e da internet no 
País com a chegada da tec
nologia 4G? 
P a u l o B e r n a r d o — 
Primeiramente , o modelo 
4G vai desafogar o tráfego 
3G, que já está muito satu
rado. Além de possibil itar 
velocidades muito superio
res às atuais - estima-se que 
a velocidade chegue a até 20 
Mbps. Nossa previsão é que 
uma parte dos clientes da tec
nologia 3 G , especialmente 
aqueles com poder aquisiti
vo mais alto, migre imediata-

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
.



em todas as sedes e subsedes 
da Copa de 2014. Já as cida
des e capitais com mais de 
500 mi l habitantes devem ter 
cobertura até maio de 2014. 
O trabalho para a cobertura 
em todo o País será contínuo. 
Para os municípios meno
res, o prazo é dezembro de 
2019. Mas acreditamos que 
o serviço pode, sim, começar 
a ser oferecido antes do pre
visto, caso as operadoras con
sigam implantar suas redes. Já 
temos boas notícias que vão ao 
encontro dessas expectativas. 
Algumas empresas já estão 
fazendo testes do serviço em 
cidades turísticas do Brasil. 

Apesar da evolução dos sis
temas de telecomunicação 
no B r a s i l , especialmente 
com a implantação do 4 G , 
ainda se tem registro de defi
ciências primárias , como 
as falhas na linha móvel no 
interior do País. Quais são 
os trabalhos pontuais para 
melhorar essa situação? 
P.B. - Estamos promovendo 
ações para facilitar a expan
são das redes das empresas. 
U m a delas é a desoneração 
de impostos para construção, 
ampliação e modernização de 
redes de telecomunicação. Por 
essa proposta, que fo i apro
vada no Congresso e deve 
ser sancionada em breve pela 
presidente Di lma, as empre
sas que investirem nesses pro
jetos podem deixar de reco
lher impostos (IPI , PIS/Pasep 
e Cofins). O objetivo é ante
cipar em cerca de 18 bilhões 

de reais os investimentos das 
teles que, sem esse estímulo 
fiscal, só seriam realizados 
depois de 2016. 

Ainda no tema desoneração, 
o ministério já tem ações ou 
pretende atuar com as empre
sas do setor para realizar uma 
redução de tarifas e baratear o 
uso do celular no País? 
P.B. - Sim, estamos planejan
do uma série de medidas para 
reduzir as tarifas para telefo
nia móvel. A Anatei publicou 
neste ano, por exemplo, um 
ato que homologa novas tari
fas para ligações fixo-móvel. 
Na prática, desde fevereiro, as 
tarifas fixo-móvel já passa
ram a custar em média 10% 
menos. Também queremos 
reduzir os preços de l i g a 
ção do celular de uma ope
radora X para uma operado
ra Y. O u t r o projeto é redu
zir o custo das ligações fe i 
tas a partir de telefones pré-
-pagos, que fazem parte do 
dia a dia da imensa maio
ria dos usuários da telefonia 
móvel no Brasil. Ho je essa 
tarifa é muito mais alta que a 
dos celulares pós-pagos. Vale 
ressaltar ainda que a presi
dente Dilma também sancio
nou a inclusão do smartphone 
na Lei do Bem. Com a medi
da, esses aparelhos deverão 
ter seu preço reduzido em 

25%, ampliando o acesso dos 
consumidores - e ajudando 
na expansão da internet em 
todo o País. Esperamos que 
neste Natal os consumidores 
já possam comprar celula
res inteligentes mais baratos. 

No mês de ju lho , três das 
principais operadoras de 
ce lular receberam, pela 
primeira vez, uma punição 
severa por causa dos gar
galos no serviço prestado. 
A ação contra o serviço das 
empresas de telefonia celu
lar surtiu resultado? 
P.B. - Achamos que a suspen
são de vendas de chips para 
celular serviu como um freio 
de arrumação para o setor. 
Os clientes estavam m u i t o 
insatisfeitos e as operadoras 
deixaram um pouco de lado 
a questão do investimento. 
Elas estavam vendendo muito, 
mas não investiam na mesma 
proporção. No entanto, não 
podemos demonizar as empre
sas. Elas estão correndo atrás 
para resolver esses problemas. 
Depois da suspensão, a Anatei 
recebeu de cada empresa um 
planejamento detalhado de 
investimentos para expansão 
das redes e melhoria na pres
tação de serviços aos consu
midores. O consumidor tem 
que receber o serviço que 
contratou. 
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Text Box
Fonte: Meeting & negócios, São Paulo, ano 11, n. 11, p. 62-65, 2012.




