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Fonte: Opensignal  Nota: A velocidade é medida em 
ambiente real com redes com tráfego com dispositivos 
móveis em várias regiões do mundo.
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Potência ampliada
Rede com maior
capacidade e
velocidade na
transmissão de
dados dá novos
contornos ao
mercado de
telecom. Por
Ediane Tiago,
para o Valor,
de São Paulo

M aior capacidade e alta
velocidade para trans-
missão de dados, ví-

deos e imagens. Os principais
atributos das redes de telefonia
móvel de quarta geração (4G) já
estão disponíveis para os brasi-
leiros desde o dia 16, quando a
operadora Claro lançou o servi-
ço em 11 cidades. Além da Cla-
ro, as concorrentes Oi, Vivo e
TIM têm obrigação — estipulada
em regras do leilão da frequên-
cia de operação — de oferecer
conexões mais rápidas nas cida-
des que sediarão os jogos da Co-
pa das Confederações (Salvador,
Recife, Fortaleza, Belo Horizon-
te, Rio de Janeiro e Brasília).

Até dezembro deste ano, todas
as sedes e subsedes para a Copa
2014 devem estar ligadas à rede
4G. “O cronograma vinculado
com o evento é uma jogada de
marketing. Estamos mostrando
ao mundo que temos a tecnolo-
g i a”, afirma Eduardo Tude, presi-
dente da consultoria Te l e c o.

Na realidade, a instalação de
redes com tecnologia LTE (Long
Term Evolution, ou de evolução
de longo prazo) está nos planos
das operadoras há alguns anos,

por completar a estrutura de ter-
ceira geração e promover a inte-
gração de uma plataforma mista
com vários níveis de conectivida-
de e velocidade. “A expectativa é
que a 4G desafogue o tráfego da
3G”, explica Tude.

Desde o ano passado, quando a
Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel) leiloou a faixa de
frequências entre 2.500 MHz a
2.690 MHz para a 4G, as operado-
ras apertaram o passo no cumpri-
mento dos prazos. Ações como li-
gação das estações rádio base
(ERBs) às redes fixas de fibra ópti-
ca já estavam na estratégia das
provedoras de serviços. “É claro
que houve um impacto grande da
chegada da 4G nos investimen-
tos”, diz Carlos Duprat, diretor do
S i n d i Te l e b r a s i l .

Em 2012, de acordo com dados
da Telebrasil, o segmento de tele-
comunicações bateu recordes de
investimentos e de receita. O fatu-
ramento bruto somou R$ 214,7
bilhões — ou 4,9% do Produto In-
terno Bruto (PIB) — e a carteira de
investimentos em infraestrutura
de redes ultrapassou R$ 25 bi-
lhões. A telefonia móvel reúne a
maior fatia do setor, com receita

de R$ 89,7 bilhões. Além dos
aportes em rede, as companhias
gastaram juntas quase R$ 3 bi-
lhões com a compra de licenças
para 4G. “As operadoras também
precisam cumprir as metas de co-
bertura e qualidade da 3G. A van-
tagem é que as tecnologias se
complementam e os investimen-
tos em infraestrutura podem ser
compartilhados por elas”, explica
Luis Minoru Shibata, diretor de
consultoria da PromonLogicalis.

Tude, da Teleco, explica que os
investimentos em 4G se darão em
antenas e equipamentos que se-
rão instalados nas ERBs existen-
tes. O maior desafio está no avan-
ço da cobertura. Isso acontece
porque a faixa de frequência usa-
da no Brasil é alta, o que exige a
instalação de um número maior
de antenas nos municípios aten-
didos, ampliando custos. “A faixa
ideal é de 700 MHz, alocada para
a TV analógica. O setor espera que
ela seja desocupada e leiloada pa-
ra permitir maior capilaridade da
4G. Sem isso, será difícil dissemi-
nar o serviço para o interior.”

Outro complicador da faixa de
2.500 MHz é escala de produção
dos aparelhos. Nos Estados Uni-

dos, maior mercado atual de 4G, a
faixa é mais baixa, na Europa e na
Ásia, os aparelhos também fun-
cionam em outras frequências.
“Com isso, telefones inteligentes e
tablets preparados para acessar
os serviços tornam-se mais caros e
menos atrativos para o consumi-
dor final”, destaca Duprat. O roa-
ming internacional em 4G tam-
bém sai prejudicado. “Durante a
Copa os visitantes terão acesso
aos serviços 3G e não 4G, por con-
ta da incompatibilidade”, explica.

Elia San Miguel, analista da
consultoria G a r t n e r, afirma que a
manutenção dos investimentos
em infraestrutura faz parte do ne-
gócio das operadoras de telefonia
móvel. As tecnologias são cíclicas
e o intervalo para entrada de no-
vas redes está cada vez menor.
“Não podemos ignorar o impacto
da crise financeira internacional
sobre a capacidade de investi-
mento dessas companhias, prin-
cipalmente das com sede na Eu-
r o p a”, afirma. Apesar da grande
expectativa para adoção rápida
da 4G, a analista acredita que, em
2016, apenas 6% da base mundial
de dispositivos móveis estará co-
nectada a esse tipo de rede. “O

Brasil seguirá a tendência inter-
n a c i o n a l .” Para ela, as operadoras
precisam tornara infraestrutura
existente mais rentável, o que sig-
nifica investir também em quali-
dade de serviços e atendimento.
“É essencial oferecer uma expe-
riência melhor no uso dos servi-
ços. A receita com dados repre-
senta cerca de 30% do faturamen-
to das operadoras e elevar este
percentual é crucial para ampliar
os ganhos”, comenta.

Para Shibata, a grande trans-
formação trazida pela 4G estará
centrada nas inúmeras oportu-
nidades de negócios que redes
com maior capacidade de
transmissão e velocidade são
capazes de criar. “As pessoas,
empresas e negócios estão cada
vez mais dependentes da conec-
t i v i d a d e”, afirma. Neste contex-
to, ele espera uma revolução pa-
ra o segmento de tecnologia da
informação, que terá meios pa-
ra prover serviços cada vez mais
avançados. “Soluções como
computação em nuvem ainda
não decolaram por limitações
de conectividade. Com a am-
pliação da capacidade das re-
des, a demanda vai aumentar.”

Erasmo Rojas, da 4G
Américas, diz que país
precisa de expansão
rápida na rede G3
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 abr. 2013, Especial: 4G, p. G1.




