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Especial | 4G

Líderes mundiais
investem em
centros de P&D
Paulo Vasconcellos
Para o Valor, do Rio

Duas das maiores empresas de
tecnologia em comunicação pro-
metem novos investimentos em
centro de pesquisa e desenvolvi-
mento para atender a demanda
provocada pela migração do país
para a quarta geração de disposi-
tivos móveis. A americana Qual -
comm, líder mundial em tecno-
logias móveis, aumenta aos pou-
cos os recursos e a atração de pes-
quisadores para o centro monta-
do na sede da empresa, em São
Paulo. Já Ericsson, empresa sueca
de telecomunicações, que tem
um centro vinculado à fábrica de
São José dos Campos, outros dois
em parceria com o governo de
Minas Gerais, além de convênios
com centros de oito universida-
des brasileiras, ampliou a capaci-
dade da unidade principal de
P&D, em Indaiatuba, também em
São Paulo. Em março, o Centro de
Pesquisas e Desenvolvimento em
Telecomunicações (CPqD), inau-
gurou em Campinas, São Paulo, a
primeira fase de um novo labora-
tório que servirá para testes e me-
dição de dispositivos móveis de
4G padrões Long Term Evolution
(LTE) e LTE-Advanced. A nova es-
trutura possibilitará a simulação
de todas as condições de opera-
ção em campo dos equipamen-
tos destinados a redes 4G.

“Já estamos desenvolvendo a ar-
quitetura da internet do futuro,
com maior eficiência e o aumento
do uso principalmente de aplicati-
vos de vídeo, para evitar que o trá-
fego de dados emperre a rede”, diz
Jesper Rhode, diretor de Inovação
da Ericsson. “A Qualcomm é uma
parceira tecnológica com efeito
catalisador. Queremos fomentar a
indústria em duas frentes: aten-
dendo os grandes clientes multi-
nacionais presentes no Brasil e a
indústria nacional que quer entrar
no mercado de celulares e tablets”,

afirma Roberto Medeiros, diretor
de desenvolvimento de produtos
da Qualcomm da América Latina.

A empresa não revela o volume
do investimento, nem o número
de pesquisadores que tenta atrair
para o seu centro de P&D, mas a ex-
pectativa é de que os primeiros re-
sultados apareçam já no segundo
semestre deste ano. A empresa re-
gistrou um lucro líquido nas ope-
rações mundiais no ano passado
de US$ 6,11 bilhões com um au-
mento de 22% nas vendas de chips
e de 25% de celulares 3G e 4G com
tecnologia desenvolvida por ela.
“Nosso papel é ajudar na transição
tecnológica de 3G para 4G através
de suporte local”, diz Roberto Me-
deiros, da Qualcomm.

A Ericsson, que já tem 400 cien-
tistas trabalhando no Brasil espera
atingir o aporte acumulado de R$
1 bilhão em P&D nos próximos
dois anos. O objetivo é dar suporte
à migração para a tecnologia 4G e
antecipar a próxima geração de
dispositivos móveis. “Temos apos-
tado na expansão tecnológica, in-
vestindo cada vez mais na camada
de serviço, com o desenvolvimento
de sistemas para a gestão de con-
teúdo 3D via internet”, afirma Jes-
per Rhode, da Ericsson.

O laboratório de testes e medi-
ção de dispositivos móveis de 4G,
foi montado por meio de um con-
vênio entre o Centro de Pesquisas e
Desenvolvimento em Telecomuni-
cações e a Financiadora de Estudos
e Projetos (Finep) do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação,
com recursos do Fundo para o De-
senvolvimento Tecnológico das Te-
lecomunicações (Funttel). Pelo
acordo, serão investidos R$ 16 mi-
lhões. O objetivo é pesquisar e de-
senvolver métodos e testes no pa-
drão 4G. A iniciativa permitirá à in-
dústria brasileira de equipamen-
tos a obtenção no país do selo de
conformidade com padrões inter-
nacionais e da Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel).

M-commerce pode
somar R$ 2 bi em
vendas em 2014
Anamarcia Vaisencher
Para o Valor, de São Paulo

De acordo com a consultoria
IDC até 2014, as vendas via dispo-
sitivos móveis (m-commerce)
pode totalizar mais de R$ 2 bi-
lhões. Um cenário tentador até
para um varejista tradicional co-
mo a Casas Bahia, cujo portal
móvel entrou no ar em abril, an-
tes mesmo da implementação da
quarta geração da telefonia celu-
lar (4G). Pesquisa do Google Ana-
lytics apontou melhorias signifi-
cativas na infraestrutura que su-
porta a internet. Em um ano, o
acesso móvel se tornou 30% mais
rápido. Mesmo assim, em 2012,
ainda de acordo com análise da
Google, a navegação móvel era
1,5 vez mais lenta do que a nave-
gação via desktop.

“A 4G representa uma mudança
radical. O e-commerce crescerá
proporcionalmente ao aumento
da banda larga, que ampliará tan-
to a telefonia celular, como a fixa.
Naturalmente, estamos falando de
uma cobertura adequada da nova
t e c n o l o g i a”, pontua Gerson Rolim,
diretor de comunicação da Câma-
ra Brasileira de Comércio Eletrôni-
co. Para ele, em 2014, haverá mais
smart do que web phones no país.
“O smart phone é um sonho de
consumo que, baseado em An-
droid, cabe no bolso do consumi-
dor da classe C”, afirma. A 4G,
acrescenta, poderá quadruplicar o
B2C e, em cinco anos, também po-
de dobrar o número de consumi-
dores via e-commerce. Hoje, se-
gundo a consultoria e-bit, o m-
commerce responde por cerca de

2% a 3% do comércio on-line no
país: entre R$ 374 milhões a R$ 561
milhões em 2012.

A qualidade da infraestrutura
gera preocupação. Leonardo Si-
mão, CEO da Bebê Store, não es-
pera muito da 4G porque nem a
3G ainda está estável. “Ela está
muito aquém do satisfatório”,
avalia. Nem por isso a Bebê deixa-
rá de ter uma versão móvel do
seu site. De acordo com Simão,
6% das vendas são via celulares e
tablets, o restante, por desktops.

Joaquim Garcia, diretor de TI
da Livraria Cultura, também faz
restrições à 3G: “mesmo ela ainda
está em transição no país, seu nú-
mero de células é muito mais li-
mitado do que na 4G”, analisa. Há
perdas de pacotes quando o trá-
fego passa de uma antena para
outra, exemplifica. A infraestru-
tura de telecomunicações exis-
tente deixa a desejar. Para ele, o
comércio digital é omnichannel,
isto é, se realiza por quaisquer ca-
nais eletrônicos, razão pela qual a
empresa desenvolverá novos
aplicativos para dispositivos mó-
veis. Na Cultura, diz, o e-comm é
muito centrado no e-reader Ko-
bo. Garcia espera que a 4G signifi-
que uma boa conexão de dados, e
possibilite novas categorias de
negócios tais como música ou ví-
deos em alta definição. Ele espera
que a nova tecnologia possa ala-
vancar as vendas de e-books em
torno de 30%. E informa que em
um mês estará no ar o site Cultura
para dispositivos móveis que, en-
tre outras vantagens para o clien-
te, facilitará a localização dos li-
vros dentro das lojas.

Mercado Fornecedores garantem que cumpriram o cronograma

Compartilhamento amplia
prazo para investimentos

Cardoso, diretor da Nokia Siemens Networks: novas ERBs permitem trazer conteúdo para dentro dos estádios

Marta Funke
Para o Valor, de São Paulo

Na iminência da entrada em
operação da primeira fase do 4G
no Brasil, os principais fornecedo-
res das operadoras garantem que
os prazos de entrega combinados
com clientes foram cumpridos, in-
clusive os cronogramas. Mas não
detalham o que foi entregue e ins-
talado, nem quais são as próximas
etapas . Isso ocorreu, inclusive, por
causa dos acordos de compartilha-
mento encaminhados, que em-
purraram para um pouco mais tar-
de investimentos antes previstos
para prazo menor.

Uma das mais afetadas pela
parceria firmada entre a Oi e a
TIM foi a Alcatel-Lucent. À época
absorvida pelo processo de fu-
são entre as duas marcas, a mul-
tinacional francesa ficou fora da
implantação do 3G no país e co-
memorou o retorno ao desen-
volvimento da Telecom brasilei-
ra por meio do contrato de for-
necimento para a Oi, que no ano
passado anunciou investimen-
tos de R$ 1 bilhão em 4G e a sele-
ção do trio Alcatel-Lucent, Erics -
son e Nokia Siemens.

Com o compartilhamento no
modelo RAN sharing (da sigla em
inglês para rede de acesso de rá-
dio), que inclui, além de infraes-
trutura passiva, como torres,
equipamentos eletrônicos como
antenas. A estimativa era de eco-
nomia de até 60% para a imple-
mentação da tecnologia 4G. “Mas
o investimento cai apenas em um
primeiro momento. Depois com
o avanço de tráfego, recupera o
r i t m o”, alega o vice-presidente de
Vendas da Alcatel-Lucent, Luiz
Tonisi. “Telecom é capital intensi-
vo, se não investir, morre. Em um
trimestre há redução. No longo
prazo tende a ser igual.”

Segundo Tonisi, outro alento é o
fato de o ecossistema local prever a
liberação da faixa de 700 MHz, o

Hospedagem requer modernização

Eduardo Maldonado, do UOL Host: “Vamos lançar um produto que proporcionará maior flexibilidade e escala aos c l i e n te s ”

Vladimir Goitia
Para o Valor, de São Paulo

A chegada da 4G está obrigando
as empresas de hosting (hospeda-
gem de sites) a investir, se fortale-
cer e a lançar novos produtos, não
só para dar uma resposta mais rá-
pida a seus clientes e atender à de-
manda de novos, como também
impedir eventuais ataques de ne-
gação de serviço (DDoS) contra es-
sas organizações. Não custa lem-
brar que os servidores de hospeda-
gem são muito mais visados por
crackers do que computadores do-
mésticos. Isso porque têm mais po-
der de processamento e conexões
de internet com largura de banda
muito maior.

“Esse é um efeito colateral possí-
vel com a chegada da 4G. Mas é
bom ressaltar que os data centers
têm hoje estruturas de segurança,
tanto em tecnologia como em pes-
soal, suficientes para combater is-
so sistematicamente”, diz Wilson
Godoy, vice-presidente de clientes
e sistemas remotos da To t v u s . Go-
doy reforça que, em linhas gerais,
os serviços de telefonia 4G trarão
muito maior velocidade e mobili-
dade de acesso à internet, poten-
cializando o uso de aplicativos dis-
poníveis para os usuários. “Cada
vez mais as pessoas, e as empresas,
vão querer ter o maior número de
informações possíveis hospeda-
dos na nuvem [cloud computing].
E a 4G ajudará em muito isso.”

Gilberto Mautner, sócio funda-
dor da L o c aw e b, eleita em 2011 lí-
der em Hosting & Infrastructure
Services no Brasil e na América La-
tina pela International Data Cor-
poration (IDC), avalia também que
a 4G estimulará o crescimento da
navegação por meio de dispositi-
vos móveis, assim como a adoção
de cada vez mais aplicativos. Isso
vai aumentar a demanda por in-
fraestrutura que permita suportar
aplicativos mais robustos e com

maior tráfego de informações.
“Além disso, a 4G fortalecerá a ten-
dência de empresas a usarem mais
aplicativos na nuvem”, diz.

Para Eduardo Maldonado, dire-
tor do UOL Host, a telefonia 4G vai
gerar um aumento na demanda
por conteúdos publicados na in-
ternet e, provavelmente, os usuá-
rios consumirão cada vez mais es-
ses conteúdos, que precisarão de
maior banda de telecomunicações
e alto poder de processamento, ca-
so de vídeos e músicas. “A grande
vantagem da 4G é a velocidade de
tráfego, e o quê essa velocidade po-
de proporcionar. Esse link direto
com as operadoras proporcionará
uma experiência muito mais veloz
para o usuário. Mas não adianta
nada o ‘d e v i c e’ ter uma conexão 4G
se o servidor ao qual ele faz a requi-
sição não estiver preparado para
responder ”, pondera Rodrigo Dal
Magro, gerente de marketing da
Redehost, uma das cinco maiores
empresas de hosting no país.

que exigirá novas aquisições. Além
disso, a empresa aposta na tendên-
cia de miniaturização das redes
com suas metrocélulas, estações
rádio-base (ERBs) de pequeno por-
te que podem ser instaladas em lo-
cais como edifícios e shopping
centers, melhorando o uso em lo-
cais com concentração de acessos e
cuja homologação pela Anatel é
aguardada ainda para este ano. A
solução, explica Tonisi, sustenta
tanto 3G quanto 4G e permite o di-
recionamento do tráfego para a
melhor rede naquele momento.

A Nokia Siemens também ino-
vou com suas ERBs. A empresa está
atendendo Oi, Claro e TIM e criou
ERBs dotadas de servidor de apli-
cações de rádio em nuvem (RACS),
com capacidade para armazenar e
executar conteúdo e aplicações
com acesso em tempo real. “Essas
ERBs permitem trazer parte do
conteúdo para dentro dos está-
dios”, acredita o diretor de tecno-
logia Networks para a América La-
tina, Wilson Cardoso. Segundo ele,

a fabricante também sofreu pouco
o impacto dos acordos de compar-
tilhamento. “Não vendemos torres
e o número de ERBs é reduzido pa-
ra uma em vez de duas, com o tem-
po vai crescer com o número de
usuários”, diz.

A empresa está investindo tam-
bém na gerência da experiência do
usuário e está testando no Brasil
solução que permite à operadora
interagir com o usuário de acordo
com o uso do aparelho. O foco na
inteligência é uma das característi-
cas do processo atual e, além da
Nokia Siemens, Alcatel-Lucent e
H u aw e i defendem seu perfil end-
to-end. “O portfólio da Huawei
atende desde terminais de acesso
até o core da rede, ou gateways,
passando por equipamentos de
acesso sem fio, as ERBs, transmis-
são e roteadores IP, entre outros”,
descreve o gerente de marketing
Maurício Higa. Mas o interesse am-
pliou o papel de fornecedores co-
mo Cisco, que atua no core, o nú-
cleo de inteligência e gestão das re-

des. A empresa já havia entrado no
jogo com iniciativas como a cons-
trução do backhaul (a parte da re-
de que liga seu núcleo às sub-redes
periféricas) móvel da Claro e ago-
ra, segundo o diretor de operado-
ras Anderson André, está atenden-
do a todas as players fornecendo o
que ele chama de evolução de re-
de, com base em soluções que so-
mam tecnologias como big data
para análise de performance das
células e otimização em tempo
real por software, células de pe-
queno porte para cobertura wi-fi
localizada e tratamento de dados.

Segundo o vice-presidente e es-
tratégia e marketing da Ericsson
para a América Latina, Lourenço
Coelho, a participação da sueca
nas concorrências pelo 4G chega a
60%. A empresa é a única a fazer
parte do portfólio das quatro
players e ficou com fatias críticas,
como São Paulo. “O 4G, em termos
de hardware e software, não vai
chegar a mais que 50% dos negó-
cios da Ericsson.”

Diante desse novo cenário, as
empresas de hospedagem de si-
tes revelam que já vêm fazendo
investimentos em infraestrutura
de redes, servidores e armazena-
mento de dados para garantir a
seus clientes segurança e alto de-
sempenho. “Atualmente, mais de
80% do investimento em pesqui-
sa do UOL Host são direcionados
ao UOL Cloud, produto lançado
em 2011 para atender as necessi-
dades de infraestrutura ágil dos
clientes. Além disso, o UOL Host
vai lançar em breve um produto
inovador no cenário de hospeda-
gem, que proporcionará maior
flexibilidade e escala para os
clientes”, diz Maldonado.

A Redehost também deve lançar
em breve um produto que, segun-
do seu gerente de marketing, “será
único no país” e com foco 100% em
“cloud computing” para hospedar
centenas de sites em um mesmo
servidor ou em um grande site. A
Locaweb, que tem capacidade pa-

ra mais de 25 mil servidores, é ou-
tra que vem apostando forte em
soluções de “cloud computing”
baseadas em plataformas que per-
mitem que os desenvolvedores
possam criar rapidamente aplica-
tivos de última geração. Em 2012, a
empresa faturou R$ 220 milhões,
e, de 2010 até agora, o número de
clientes cresceu 30%, passando de
200 mil para 260 mil, de acordo
com Mautner.

“Recentemente, fizemos duas
aquisições, uma delas a Tr a y que
é uma das principais empresas
de soluções de e-commerce do
país. A outra é a Eventials, plata-
forma para transmissão de even-
tos on line”, diz. “O principal be-
nefício para as empresas que
possuem sites hospedados na Lo-
caweb, onde 25% dos domínios
brasileiros estão hospedados, é a
velocidade com que suas aplica-
ções e sites rodarão, melhorando
a experiência de seus usuários,
clientes e compradores.”
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