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Diretor presidente da Algar Telecom

Os rumos e desafios da
rede móvel 4G no Brasil

Em seu recente discurso pela tevê, a presidente Dilma reconheceu a falta de qualidade do serviço público e defendeu o
direito da população de reivindicar melhorias. Essa população somos nós também, produtores de pescados do Brasil! Estamos esperando o quê? Pintados, dourados, tucunarés, pirarucus e matrinxãs não saltarão dos rios para ir à imprensa reclamar do que funciona mal ou do que não funciona no serviço público nacional e que por isso atravanca o desenvolvimento da produção de pescados em nosso país.

Ao mesmo tempo em que sabemos das vantagens do 4G — a
rede móvel de quarta geração com velocidades de até 300
Mbps, uma melhor qualidade de voz (HD) e que permite novos serviços e aplicações — conhecemos também os enormes desafios a serem vencidos desde o planejamento e a implantação desta rede até o seu lançamento comercial. Podemos citar a necessidade de grandes capacidades no backhaul e última milha, um maior número de sites face a frequência a ser utilizada.

Nosso mexilhão é outro exemplo:
o saboroso molusco não tem voz para dizer que é um absurdo continuarmos importando marisco do Chile só
porque a burocracia do país não consegue liberar mais área de cultivo no
mar para quintuplicar nossa produção, como é preciso. Cabe a nós a iniciativa de democraticamente provocar os governos estaduais a irem conosco à Marinha do Brasil para mos-
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A solução que nos parece bastante factível é justamente o refarming, pelo nível de adoção em outras partes do mundo. E o que promete ser a frequência chave para o
roaming das redes 4G é a de 1.800
Mhz, hoje ocupada pela tecnologia
de segunda geração (GSM).
Apesar de no Brasil o crescimento da base de clientes de celular ainda ser significativo na rede GSM, observa-se nos mercados mais maduros o decréscimo no número de
clientes. Isto certamente levará a
uma redução no lançamento de novas variedades de devices num futuro muito próximo. Esta tendência deverá ser observada no Brasil em breve, onde já se percebe uma migração bastante significativa de clientes desta tecnologia para o 3G.
A necessidade por dados fará uma
pressão normal do mercado por disponibilidade por parte das operadoras de redes compatíveis com a demanda crescente. Neste caso o 4G é a
solução no momento mais adequada
para esta demanda num futuro bem
próximo. A questão são os investimentos, onde as redes 3G ainda não
retornaram, quem comprou 4G ainda está em fase de implementação e
já vêm outros investimentos nesta
tecnologia na frequência de 700Mhz.
Onde isto acabará? Os usuários brasileiros certamente não estarão dispostos a pagar a conta.
É consenso em nossa empresa que
devemos procurar o equilíbrio aproveitando ao máximo os recursos atualmente disponíveis em nosso legado
(frequência, redes 3G e wi-fi) aliados
às possíveis parcerias que nos permitam otimizar investimentos e custos,
garantindo uma excelente experiência ao usuário a um preço compatível.
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Cabe acrescentar ainda a falta de
uma legislação padronizada e coerente em todos os municípios, a escassez na disponibilização dos devices e
os investimentos necessários para a
nova rede de acesso.
Entendemos que a rede 4G deva
ser priorizada para as cidades de
maior porte, em pontos de alta concentração de tráfego de dados móveis ou como uma oferta adicional
de capacidade para as rede 3G em
combinação com redes offload de
wifi. Isto porque acreditamos que as
redes 3G ainda têm muito a oferecer
por meio da evolução de seus releases de software, ofertando cada vez
mais capacidade e taxas de transmissão de dados.
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A necessidade por
dados fará uma pressão
normal do mercado
por disponibilidade
por parte das
operadoras de redes
compatíveis com a
demanda crescente
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Não fosse a corrupção,
que come parte
tão significativa dos
impostos que pagamos,
produziríamos mais
peixe do que imaginariam
Netuno, Poseidon e
Iemanjá juntos

trar o enorme impacto positivo que a
ampliação das áreas (marinhas e continentais) destinadas à aquicultura
irá promover na balança comercial
do pescado, possibilitando-nos importar menos e exportar mais.
A Marinha não está fechada para
nós. Ao contrário: nós é que estamos
fechados para a Marinha, cujas portas, reconheçamos, jamais estiveram
tão abertas ao diálogo — inclusive
com os produtores de peixe — quanto
agora. Assim se dá também com o Ibama, a Secretaria de Patrimônio da
União, o Instituto Chico Mendes.
A produção nacional de camarão
em cativeiro retroagiu nos últimos
anos. As áreas de cultivo foram diminuídas e a exportação veio a zero. Não
podemos deixar que somente o Itamar Rocha (presidente da Associação
Brasileira de Criadores de Camarão —
ABCC) se mate de reclamar e de reivindicar celeridade na liberação de novas licenças ambientais e de políticas
de apoio ao setor, nem esperar que os
próprios camarões gritem dos tanques, em lugar dos carcinicultores.
O brasileiro que come mal somos
nós! O consumidor que ainda paga
muito pelo peixe brasileiro somos nós!
Os sertanejos que, em vez de migrar
para as metrópoles, poderiam estar
trabalhando na aquicultura em sua terra somos nós! A imensa massa de água
de rio, de represa e de marporsercultivada é nossa! Mas é nosso também o
dever de nos organizar, de eleger lideranças, de exigir a implementação de
políticas públicas estruturantes.
E é nosso sobretudo o dever de protestar contra a corrupção que come
parte tão significativa dos impostos
quepagamos.Nãofosseela,produziríamos mais peixe do que imaginariam
Netuno, Poseidon e Iemanjá juntos.
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A sardinha, a castanha, o camarãorosa e o sete-barbas não se alevantarão do mar para ir aos Ministérios, à
Câmara Federal e ao Congresso Nacional falar por nós, pedir por nós. Se entendemos, por exemplo, que a fiscalização que recebemos do Ministério
da Agricultura deve ser mais solidária
e construtiva e menos autoritária e imperativa, menos focada em caçar bruxas e mais voltada ao trabalho cooperativo, pró-formação de um setor produtivo formalizado, sólido e competitivo, somos nós que temos de bater às
suas portas e dizer isso. Se concluímos que o Governo Federal precisa
criar uma espécie de fundo-segurador que permita ao BNDES financiar a
aquicultura e a pesca sem exigir 130%
de garantia real dos produtores, por
que não nos ajuntamos para reivindicar isso à própria presidente Dilma?
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O discurso da presidente
e o silêncio dos peixes

No contexto da Algar Telecom, vale destacar nossa estratégia quanto a
nossa decisão de não adquirir, a priori, as licenças de frequência de 2,6
Ghz leiloadas para a rede de quarta geração. A premissa adotada foi a de utilizar, em princípio, as frequências disponíveis em nossa rede (refarming),
além de avaliar alternativas como a
participação no leilão da próxima frequência a ser disponibilizada para a
comunicação de dados móveis (700
MHz) e a possibilidade de parcerias
MVNO com outra operadora.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 set. 2013, Mundo, p. 31.
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