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Diário Serv Gráfica & Logística (SP)

LUIZVALLE
Administrador de empresas, presidente

da Cavalo Marinho, empresa de criação

e beneficiamento de frutos do mar

DIVINOSEBASTIÃODESOUZA
Diretor presidente da Algar Telecom

A sardinha, acastanha,ocamarão-
rosa e o sete-barbas não se alevanta-
rão do mar para ir aos Ministérios, à
Câmara Federal e ao Congresso Nacio-
nal falar por nós, pedir por nós. Se en-
tendemos, por exemplo, que a fiscali-
zação que recebemos do Ministério
da Agricultura deve ser mais solidária
econstrutivaemenosautoritáriaeim-
perativa,menos focada em caçar bru-
xas e mais voltada ao trabalho coope-
rativo,pró-formaçãode umsetor pro-
dutivo formalizado, sólido e competi-
tivo, somos nós que temos de bater às
suas portas e dizer isso. Se concluí-
mos que o Governo Federal precisa
criar uma espécie de fundo-segura-
dor que permita ao BNDES financiar a
aquicultura e a pesca sem exigir 130%
de garantia real dos produtores, por
que não nos ajuntamos para reivindi-
car isso à própria presidente Dilma?

Nosso mexilhão é outro exemplo:
o saboroso molusco não tem voz pa-
ra dizer que é um absurdo continuar-
mos importando marisco do Chile só
porque a burocracia do país não con-
segue liberar mais área de cultivo no
mar para quintuplicar nossa produ-
ção, como é preciso. Cabe a nós a ini-
ciativa de democraticamente provo-
car os governos estaduais a irem co-
nosco à Marinha do Brasil para mos-

trar o enorme impacto positivo que a
ampliação das áreas (marinhas e con-
tinentais) destinadas à aquicultura
irá promover na balança comercial
do pescado, possibilitando-nos im-
portar menos e exportar mais.

A Marinha não está fechada para
nós. Ao contrário: nós é que estamos
fechados para a Marinha, cujas por-
tas, reconheçamos, jamais estiveram
tão abertas ao diálogo — inclusive
com os produtores de peixe — quanto
agora.Assimsedá também comoIba-
ma, 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 dimi-
nuídas e a exportação veio a zero. Não
podemos deixar que somente o Ita-
mar Rocha (presidente da Associação
Brasileira de Criadores de Camarão —
ABCC)sematedereclamar edereivin-
dicar celeridade na liberação de no-
vas licenças ambientais e de políticas
de apoio ao setor, nem esperar que os
próprios camarões gritem dos tan-
ques, 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
trabalhandonaaquiculturaemsuater-
ra somos nós! A imensa massa de água
derio,derepresaedemarporserculti-
vada é nossa! Mas é nosso também o
dever de nos organizar, de eleger lide-
ranças, de exigir a implementação de
políticas públicas estruturantes.

E é nosso sobretudo o dever de pro-
testar contra a corrupção que come
parte tão significativa dos impostos
quepagamos.Nãofosseela,produziría-
mos mais peixe do que imaginariam
Netuno, Poseidon e Iemanjá juntos.

Cabe acrescentar ainda a falta de
uma legislação padronizada e coeren-
te em todos os municípios, a escas-
sez 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 con-
centração de tráfego de dados mó-
veis 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 relea-
ses de software, ofertando cada vez
mais capacidade e taxas de trans-
missão de dados.

No contexto da Algar Telecom, va-
le destacar nossa estratégia quanto a
nossa decisão de não adquirir, a prio-
ri, as licenças de frequência de 2,6
Ghz leiloadas para a redede quarta ge-
ração. A premissa adotada foi a de uti-
lizar, em princípio, as frequências dis-
poníveis em nossa rede (refarming),
além de avaliar alternativas como a
participação no leilão da próxima fre-
quência a ser disponibilizada para a
comunicação de dados móveis (700
MHz) e a possibilidade de parcerias
MVNO com outra operadora.

A solução que nos parece bastan-
te factível é justamente o refar-
ming, pelo nível de adoção em ou-
tras partes do mundo. E o que pro-
mete 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 crescimen-
to da base de clientes de celular ain-
da ser significativo na rede GSM, ob-
serva-se nos mercados mais madu-
ros o decréscimo no número de
clientes. Isto certamente levará a
uma redução no lançamento de no-
vas variedades de devices num futu-
ro muito próximo. Esta tendência de-
verá ser observada no Brasil em bre-
ve, onde já se percebe uma migra-
ção bastante significativa de clien-
tes desta tecnologia para o 3G.

A necessidade por dados fará uma
pressão normal do mercado por dis-
ponibilidade por parte das operado-
ras de redes compatíveis com a de-
manda crescente. Neste caso o 4G é a
solução no momento mais adequada
para esta demanda num futuro bem
próximo. A questão são os investi-
mentos, onde as redes 3G ainda não
retornaram, quem comprou 4G ain-
da está em fase de implementação e
já vêm outros investimentos nesta
tecnologia na frequência de 700Mhz.
Onde isto acabará? Os usuários brasi-
leiros certamente não estarão dispos-
tos a pagar a conta.

É consenso em nossa empresa que
devemos procurar o equilíbrio apro-
veitandoaomáximoos recursosatual-
mente disponíveis em nosso legado
(frequência, redes 3G e wi-fi) aliados
às possíveis parcerias que nos permi-
tam otimizar investimentos e custos,
garantindo uma excelente experiên-
cia ao usuário a um preço compatível.

O discurso da presidente
e o silêncio dos peixes

Os rumos e desafios da
rede móvel 4G no Brasil

Em seu recente discurso pela tevê, a presidente Dilma reco-
nheceu a falta de qualidade do serviço público e defendeu o
direito da população de reivindicar melhorias. Essa popula-
ção somos nós também, produtores de pescados do Brasil! Es-
tamos esperando o quê? Pintados, dourados, tucunarés, pira-
rucus e matrinxãs não saltarão dos rios para ir à imprensa re-
clamar do que funciona mal ou do que não funciona no servi-
ço público nacional e que por isso atravanca o desenvolvi-
mento 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 no-
vos serviços e aplicações — conhecemos também os enor-
mes desafios a serem vencidos desde o planejamento e a im-
plantação desta rede até o seu lançamento comercial. Pode-
mos citar a necessidade de grandes capacidades no ba-
ckhaul e última milha, um maior número de sites face a fre-
quência a ser utilizada.

Não fosse a corrupção,
que come parte
tão significativa dos
impostos que pagamos,
produziríamos mais
peixe do que imaginariam
Netuno, Poseidon e
Iemanjá juntos

A necessidade por
dados fará uma pressão
normal do mercado
por disponibilidade
por parte das
operadoras de redes
compatíveis com a
demanda crescente

Presidente do Conselho de Administração Maria Alexandra Mascarenhas Vasconcelos
Diretor Presidente José Mascarenhas
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 set. 2013, Mundo, p. 31.
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