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Ao lançar 4G em
Porto Alegre, Vivo
cobre 16 cidades
Serviços móveis
Sérgio Ruck Bueno
De Porto Alegre

Seis meses antes do prazo de-
finido pela Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel), Por-
to Alegre tornou-se, ontem, a 8a

capital e a 16ª cidade brasileira a
receber a quarta geração de tele-
fonia móvel (4G) da Telefôni -
ca/Vivo no Brasil. A cobertura
inicial do serviço alcança mais
de 50 bairros, o correspondente
a 75% da área urbana da cidade,
e será ampliada no futuro, disse
o diretor-geral da empresa, Pau-
lo Cesar Teixeira.

O executivo não especificou o
investimento para levar o padrão
4G ao Rio Grande do Sul. Segun-
do ele, o montante faz parte dos
R$ 5,7 bilhões previstos pela ope-
radora para o país em 2013, in-
cluindo projetos de 4G e de fibra
óptica em São Paulo. A diretora
da empresa na região Sul, Clenir
Wengenowicz, disse que até se-
tembro o serviço será estendido
para as cidades gaúchas de Ca-
noas, Viamão, Novo Hamburgo,
Lajeado, Farroupilha, Bento Gon-
çalves e Caxias do Sul.

Segundo Teixeira, 80% das es-
tações radiobase operadas pela
Vivo em 3,1 mil cidades brasilei-
ras são compartilhados com ou-
tras teles. Parte pertence à Vivo e
parte aos parceiros. O executivo
confirmou que o compartilha-
mento do “backhaul" (a ligação
entre o núcleo da rede e as sub-
redes que chegam até o usuário)
com a Claro está prevista para o
segundo semestre.

Assim como nas outras regiões
do país, os equipamentos de 4G
em Porto Alegre — que será uma
das sedes da Copa do Mundo no
em 2014 — serão instalados ini-
cialmente em antenas de 2G e 3G.
“Mas, no médio prazo vamos pre-
cisar de mais sites”, disse Teixeira.

A Telefônica/Vivo já oferece 4G
em São Paulo, nas seis sedes da
Copa das Confederações e em
mais oito cidades paulistas (San-
to André, São Bernardo, São Cae-
tano do Sul, Sorocaba, Mogi das
Cruzes, Barueri, Campos do Jor-
dão e Águas de Lindoia). No se-
gundo semestre pretende esten-
der o serviço a 70 cidades.

Teixeira não revelou o volume
de assinantes da nova tecnolo-
gia, mas disse que o número ain-
da é inferior a 1 milhão.

O cronograma da Anatel prevê
a ativação da tecnologia até o fim
do ano nas 12 sedes da Copa de
do ano que vem, até maio de
2014 nas cidades com mais de
500 mil habitantes, até dezem-
bro de 2015 nos municípios com
mais de 200 mil pessoas e até de-
zembro de 2016 nas localidades
com mais de 100 mil moradores.

Segundo o diretor-executivo
de mercado individual nacional
da empresa, Christian Gebara, os
pacotes básicos 4G da Telefôni-
ca/Vivo para tablets e computa-
dores têm franquias de 5 a 20 gi-
gabytes (GB) e custam de
R$ 99,90 a R$ 159,90 por mês. Pa-
ra smartphones, as franquias vão
de 2 a 6 GB de dados e de 60 a 1,2
mil minutos de voz, por R$ 149 a
R$ 569. O serviço para residên-
cias vai de 10 a 40 GB, por
R$ 99,90 a R$ 159,90.

Privacidade Autoridades fizeram
cerca de 13 mil pedidos ao site

Governo dos
EUA também
recebeu dados
do Yahoo

FRANK FRANKLIN II/AP

Marissa Mayer, chefe do Yahoo: preservar a confiança dos visitantes

Amir Efrati
Dow Jones Newswires, de Nova York

O Ya h o o juntou-se aos seus pa-
res ao divulgar o número total de
solicitações feitas por autoridades
dos Estados Unidos, incluindo as
agências de inteligência, para ob-
ter informações sobre seus usuá-
rios. A divulgação, feita em uma
postagem no blog pela executiva-
chefe do Yahoo, Marissa Mayer, e
pelo conselheiro geral, Ron Bell,
foi a primeira do tipo realizada pe-
la pioneira da internet e se asseme-
lha às publicações feitas pelo Face -
book, pela Microsoft e pela Apple
nos últimos dias.

Para “preservar ” a confiança dos
visitantes do Yahoo, a companhia
divulgou ter recebido, de 1o de de-
zembro de 2012 a 31 de maio deste
ano, entre 12 mil e 13 mil pedidos
de informações, incluindo solicita-
ções autorizadas e classificadas pe-
la Foreign Intelligence Surveillan-
ce Act (Fisa, lei americana de segu-
rança eletrônica), que até o início
deste mês não poderiam ser divul-
gadas pelas empresas de internet.

Em comparação, a Apple disse
que recebeu entre 4 mil e 5 mil pe-
didos no mesmo período.

O Yahoo acrescentou que “os pe-

didos mais comuns são relaciona-
dos a suspeitas de fraudes, homicí-
dios, sequestros e outras investiga-
ções criminais”, mais do que pedi-
dos classificados.

Ao contrário da Apple e do Face-
book, o Yahoo não revelou quantas
contas de usuários estavam associa-
dos a esses pedidos. Um porta-voz
da companhia não respondeu ime-
diatamente ao pedido de entrevista.

O Yahoo informou que vai come-
çar a emitir duas vezes por ano um
“relatório de transparência de apli-
cação da lei global”. O Google foi
pioneiro na divulgação desse tipo de
relatório. A Microsoft também pu-
blicou seu primeiro relatório no iní-
cio deste ano.

Cresceram as pressões sobre as
empresas de tecnologia a divulgar
os pedidos feitos pelo governo, em
meio aos recentes vazamentos de in-
formações dos programas de vigi-
lância na internet feitos pela Agên-
cia de Segurança Nacional dos EUA.

Relatórios divulgados pelos jor-
nais “The Guardian” e “Washing -
ton Post” informaram inicialmente
que a Agência de Segurança Nacio-
nal americana poderia ter acesso
direto aos servidores das empresas
de tecnologia, incluindo Yahoo,
Google, Facebook, Apple e Micro-

soft. As companhias negaram que
essa conexão direta exista para ob-
ter informações dos usuários e que
seus advogados analisam cada pe-
dido feito pelo governo. As autori-
dades americanas também nega-
ram que pudessem usar unilateral-

mente informações obtidas dos
servidores das empresas.

O Yahoo informou que, como
seus pares, quer que o governo
permita à companhia de internet
especificar o número de pedidos
da Fisa que recebe.
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24-06-2013
Hotel Hilton - São Paulo
de 09h00 às 16h00

Um debate sobre o atual estágio de atendimento à saúde, nos 60 anos do Ministério da Saúde, e os desafios que se colocam para as próximas décadas:

O aumento e o envelhecimento da população brasileira;

A demanda crescente por atendimento;

A evolução, complexidade e o constante aumento de custos da medicina;

A capacidade financeira, administrativa, de investimento e tecnológica do país para responder a essas questões.

Inscrições gratuitas: valor@checklisteventos.com.br ou (11) 3079-0857
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 jun. 2013, Empresas, p. B2.




