4G terá 4 milhões de usuários no Brasil em 2014, afirma executivo
Igor Reis
Com a realização da Copa do Mundo no próximo ano, o Brasil deverá contar com quatro
milhões de usuários de telefonia móvel de quarta geração (4G) em 2014. Além disso, os
eventos esportivos no Brasil puxarão o crescimento da telefonia 4G na América Latina, que
deve contar com 55 milhões de usuários até 2017.
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A afirmação é de Erasmo Rojas, diretor para América Latina e Caribe da 4G Americas,
consultoria voltada às telecomunicações. Segundo ele, o Brasil será o principal ator para a
expansão da tecnologia Long Term Evolution (LTE, na sigla em inglês), utilizado no 4G, na
América Latina.
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A telefonia de 4G foi implantada no Brasil no início do mês pelas empresas de
telecomunicações nas seis cidades-sede que receberão os jogos da Copa das Confederações
(Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Pernambuco e Salvador), conforme
determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Apesar disso, Rojas diz que
algumas cidades enfrentam dificuldades na transmissão do sinal de forma satisfatória,
pontuando o caso do Rio de Janeiro.
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Segundo ele, restrições ambientais para instalação de antenas e dificuldade de
compartilhamento de infraestrutura pelas operadoras são alguns agravantes. "Até julho nós
vamos saber como estará a situação". O representante da 4G Americas afirmou que a Copa
das Confederações servirá como "prova de fogo" para a implantação do 4G em 2014 e como o
serviço será ofertado.
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Rojas acredita que o pico da demanda ocorrerá durante o evento, especialmente por conta dos
turistas estrangeiros que visitarão as cidades que sediarão os jogos. Algumas dificuldades
como a penetração da frequência de 2,5 ghz nos estádios e os aparelhos que possuem a
tecnologia 4G - principalmente dos turistas estrangeiros - podem, porém, ser encontradas, de
acordo com Rojas. "As operadoras estão fazendo todo o possível para que o serviço tenha a
melhor qualidade", afirmou. Ainda conforme dados compilados pela consultoria, até 2018 a
perspectiva é de 1 bilhão de usuários do 4G no mundo.

A

ut

iliz
aç

ão

de

st
e

ar

tig

o

Fonte: DCI, São Paulo, 14 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A9.

