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LTE na América Latina e Caribe
Serviço de quarta geração começa a ganhar espaço na região (2º trimestre/2013)

    Fatia de cada operadora, com várias tecnologias

    Banda larga móvel na América Latina (HSPA/3G e LTE/4G)

    Assinantes - em milhões

Dez/2012 Dez/2017*

Total Banda larga móvel

79%
Foi a participação do serviço 
pré-pago

114%
Foi a penetração do serviço móvel

US$ 11
Foi a receita média por usuário 
registrada pelas operadoras

6
É o número de operadoras com 
padrão 4G no Brasil: Claro, Oi, On**, 
Sky Telecom**, TIM e Vivo

88,7 milhões
É o número de assinantes 
de internet móvel no Brasil, 
em julho

257 mil 
São os assinantes que têm 
acessos LTE/4G com planos 
de dados

25
É o número de redes 4G comerciais 
em 12 países da América Latina 
e Caribe

    Número de assinantes*
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Total de assinantes: 693 milhões

11 milhões (2%)

Nextel

239 milhões (34%)

América Móvil (Claro)

179 milhões (26%)

Telefonica
94 milhões (13%)

TIM

92 milhões (14%)

Outras

50 milhões (7%)

Oi

28 milhões (4%)

Tigo

Dezembro/2012 Dezembro/2017*
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iPhone 5C pode custar R$ 1,4 mil
Gustavo Brigatto
De São Paulo

Tido como a grande cartada da
Apple para crescer nos mercados
emergentes, o iPhone 5C represen-
ta um passo importante na estraté-
gia da fabricante para aumentar
suas vendas, mas foi lançado com
um preço alto, principalmente pa-
ra o Brasil, na avaliação de analis-
tas consultados pelo Va l o r .

O aparelho, apresentado ontem
pela companhia, chegará às lojas
de nove países no dia 20. Nos Esta-
dos Unidos custará US$ 549 para a
versão desbloqueada de 16 giga-
bytes (GB). A expectativa inicial era
que custasse cerca de
US$ 400. Com esse valor, o 5C po-
deria chegar ao Brasil com preço
ao redor de R$ 1,2 mil, ou até me-
nos. Pelo preço anunciado ontem,

é provável que o aparelho fique
mais perto do valor atualmente co-
brado no 4S. Ontem, a Apple bai-
xou os preços das aparelhos em
sua loja virtual e o 4S passou a cus-
tar R$ 1,4 mil (R$ 300 a menos). O
modelo mais barato da Apple no
Brasil é o 4, que custa R$ 1,1 mil.

Hoje, o Android, sistema opera-
cional para smartphones do Goo -
gle, vem ganhando espaço no mer-
cado global principalmente pela
venda de smartphones mais bara-
tos. E é esse segmento que a Apple
pretende atacar com o 5C.

Na avaliação de Thiago Morei-
ra, diretor de pesquisa de teleco-
municações da Nielsen, para con-
seguir isso, a companhia teria
que lançar o aparelho no Brasil
com preço mais próximo de R$ 1
mil. “Vai depender da agressivi-
dade, mas se ela ficar fora dessa

faixa, pode perder mais espaço”,
disse. Segundo a Nielsen, na com-
paração entre o primeiro semes-
tre do ano passado e o mesmo pe-
ríodo deste ano, a Apple perdeu
quase metade de sua participa-
ção no Brasil, para 3,3% das ven-
das. O sistema Android ampliou
sua participação para 92% (era
82% no ano passado). A média de
preço dos smartphones vendidos
no Brasil no primeiro semestre
foi de R$ 650, segundo a Nielsen.

Mas o preço mais elevado do 5C
pode não ser um problema tão sé-
rio. De acordo com a empresa de
pesquisa IDC, quase dois terços das
vendas de iPhones no Brasil são de
aparelhos mais antigos (4 e 4S). O
restante fica com o 5. Segundo Leo-
nardo Munin, analista da IDC, essa
dinâmica de consumo significa
que os brasileiros têm preferência

pelo status da marca Apple e, por
isso, não se importam em pagar
mais por um aparelho antigo.

Com um aparelho novo, essa di-
nâmica pode continuar valendo.
“Ela não aumentaria o mercado
potencial para seus produtos, mas
colocaria um aparelho novo na fai-
xa de preço antiga”, disse Munin.
Outro fator que pode atrair os con-
sumidores é a compatibilidade
com as redes 4G.

De acordo com o site da fabri-
cante, a versão A1507 do 5C e a
versão A1457 do 5S têm suporte
a redes que operam na frequên-
cia de 2,6 gigahertz (GHz), a mes-
ma usada no Brasil. A versão an-
terior do iPhone, o modelo 5, não
tinha suporte à frequência.

Leia na página B11 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Banda larga Estudo indica que bloco de países da região passará de 300 mil para 2 milhões de clientes neste ano

Brasil lidera América Latina em redes 4G
Ivone Santana
De São Paulo

O Brasil perdeu a “pole posi-
tion” para a Colômbia, mas está
vencendo a corrida da quarta ge-
ração de serviços móveis entre os
países da América Latina e Cari-
be. Em junho, dos 300 mil assi-
nantes de 4G nesse bloco de paí-
ses, 175 mil estavam no Brasil, se-
gundo a 4G Americas, organiza-
ção que representa fornecedores
e operadores de serviços móveis
da América Latina e Caribe. Mas
essa base cresceu rapidamente.
Segundo dados da Agência Na-
cional de Telecomunicações
(Anatel), a banda larga móvel no
Brasil totalizou 80,99 milhões de
acessos em julho, dos quais 257,2
mil são celulares e modens 4G
com planos de acesso à internet.

O primeiro país a oferecer 4G
na frequência de 2,5 gigahertz, a
mesma adotada no Brasil, foi a
Colômbia, para uma pequena
faixa de frequência, em 2010. Em
junho deste ano, a agência regu-
ladora da Colômbia fez outro lei-
lão do restante da faixa e incluiu
também 1,7 MHz e 2,1 MHz.

Até o fim do ano, a previsão da
4G Americas é que o bloco de
países da região tenha 2 milhões
de assinantes de 4G e, em 2014,
avance para 7 milhões. Ou seja,
em pouco mais de um ano, o nú-
mero de clientes crescerá acima
de 23 vezes.

Pode parecer pouco se o nú-
mero for comparado ao total de
assinantes de internet móvel so-
mente no Brasil, com todas as
tecnologias, em julho. Mas, o
serviço 4G segue o rápido cresci-
mento trilhado pelo 3G. Dos
quase 74 milhões de aparelhos
3G registrados no Brasil em ju-
lho, 7 milhões eram usados para
o acesso em banda larga — mo -
dens, na maior parte. Vale desta-
car que o 3G demorou seis anos
para atingir essa base de termi-
nais, disse Erasmo Rojas, diretor
da 4G Americas para a região.

Em toda a América Latina, no
segundo trimestre do ano havia
150 milhões de usuários de 3G,

com 25% de penetração do servi-
ço em 96 redes de 42 países. A
implantação das redes 4G come-
çou há menos de dois anos. Em-
bora cresça no mesmo ritmo,
para que o desenvolvimento seja
mais acelerado, os consumido-
res precisam de aparelhos mais
baratos, especialmente os smart-
phones, o que já começa a ser
observado com a desoneração
de impostos.

A corrida das operadoras da
região segue por faixas de fre-
quência vendidas em leilões pe-
las agências reguladoras dos res-
pectivos países. As faixas são va-
riáveis e nem sempre estão livres
para uso imediato. Emissoras de
TV, Forças Armadas e outros ór-
gãos dos governos usam esses
blocos de espectro até receber
novo espaço e liberar esses já
comprometidos para novos ser-
viços. Uma negociação nada fácil
em qualquer país, mesmo nos Es-
tados Unidos.

Nos leilões recentes, foram
criadas 25 redes 4G comerciais
em 12 países da América Latina
e Caribe, em seis faixas de fre-
quência diferentes. No total,
existem oito redes comerciais
com a frequência de 2,5 gi-
gahertz: duas no Chile e Colôm-
bia e seis no Brasil, ocupadas pe-
las quatro grandes operadoras
móveis, além de Sk y Telecom e
On, que lançaram aplicações fi-
xas. Ainda para este fim de ano
está previsto edital para a faixa
de 700 megahertz no Brasil e lei-
lão por volta de abril de 2014.

Mas o Chile poderá se adiantar
ao Brasil e realizar ainda em nes-
te ano ou no começo de 2014 seu
leilão para a faixa de
700 MHz. Naquele país, ao con-
trário do Brasil, a faixa está deso-
cupada, o que pode acelerar mais
ainda o processo.

Quando os consumidores bri-
gam por celeridade e qualidade
na banda larga móvel, e com ra-
zão, dificilmente se lembram co-
mo era o serviço há menos de
uma década. Quando a internet
começou a explorar o espaço ci-
bernético no começo dos anos

90, era muito difícil para a maio-
ria das pessoas entender o que era
a tecnologia, os serviços que po-
deriam ser oferecidos e como ti-
rar proveito de suas possibilida-
des. O conceito foi ganhando vo-
lume, mas as dificuldades técni-
cas frustravam os internautas que
tentavam navegar pelas redes dis-
poníveis que trafegavam por ca-
bos de cobre, os mesmos que con-
duzem voz e dados até hoje para a
maioria da população.

O acesso podia ser até discado,
por linha telefônica. Era uma
frustração. Lentidão, sites que
não abriam, conexões que caíam
o tempo todo. Mas, em poucos
anos a tecnologia e o serviço evo-
luíram. É possível acessar a inter-
net em alta velocidade por cabos
de cobre, xDSL, de TV por assina-
tura, ondas de rádio, fibra óptica,
satélite e celular.

A princípio, os usuários se
mostraram um pouco céticos
com a internet nas redes móveis.
Como toda nova tecnologia, a
transmissão era instável e não
inspirava segurança. Mas evo-
luiu. Hoje, quem tem celular
quer também conexão, e quanto
mais rápida, melhor. Quem usa a
internet em casa ou no trabalho,
ao sair quer continuar conecta-
do. A tecnologia evoluiu até a 4G,
o mais novo padrão celular em
uso comercial no mundo. Isso
não significa que a qualidade do
serviço é aprovada pelos clientes.
Os problemas também evoluí-
ram. As queixas continuam se
avolumando nos serviços de pro-
teção aos consumidores. As teles
resolvem um problema, mas lo-
go outros aparecem.

Agora, o plano das operadoras
é migrar cada vez mais os clientes
de internet para 4G, dedicada so-
mente a dados, por enquanto, e
manter a 3G híbrida para voz e
dados, porém com capacidade
de transmissão dez vezes mais
lenta que sua sucessora, pela li-
mitação tecnológica. Rojas não
ousa estimar em quanto tempo
ocorrerá uma migração massiva
que desafogue a 3G, melhorando
a qualidade de seus serviços.

As operadoras brasileiras acei-
taram as metas impostas pela
Anatel e levaram o 4G para as ci-
dades-sede da Copa das Confe-
derações, neste ano. As compa-
nhias foram além e anteciparam
o prazo, estendendo o serviço pa-
ra locais importantes, mas que
não sediariam o evento, como
São Paulo, nessa primeira fase.

Todas agora pisam no acelerador
para preparar o campo para a Co-
pa do Mundo de 2014.

É verdade que mesmo no am-
biente de quarta geração do Bra-
sil as conexões ainda caem e são
inúmeras as reclamações, coisa
de contrato não muito bem ex-
plicado sobre um serviço apoia-
do em uma tecnologia que ain-

da passa por amadurecimento.
Mas, nessa corrida, mesmo ten-
do que parar no cockpit para fa-
zer ajustes e acelerar os bits e by-
tes, ainda vai dar Brasil em pri-
meiro lugar, pois o país histori-
camente responde por cerca de
metade dos assinantes da re-
gião, com uma receita média de
US$ 11 por usuário.

Radiodifusores e teles temem interferência de sinal
Heloisa Magalhães
Do Rio

Interferência entre o serviço de
telecomunicações e a transmis-
são de televisão aberta é uma
preocupação que envolve a reali-
zação do leilão de frequências
para ampliar a abrangência dos
serviços de quarta geração (4G)
no país, previsto para maio ou ju-
nho de 2014.

Tanto as emissoras de televi-
são, que vão liberar parte da fre-
quência para a nova rede de 4G,
quanto as operadoras de serviços
de telecomunicações, que passa-
rão a utilizá-la, encomendaram
estudos para avaliar os riscos de
interferência entre os serviços.

A Associação Brasileira das
Emissoras de Rádio e Televisão
(Abert) contratou a Universida-
de Mackenzie, de São Paulo, pa-
ra avaliar as questões técnicas
relativas à interferência. As teles,
por sua vez, por meio do Sindi-
Telebrasil, que reúne tanto ope-

radoras quanto fabricantes de
equipamentos de telecomunica-
ções, optaram pelo CPqD, de
Campinas (SP). Em paralelo, téc-
nicos das duas áreas trabalhan-
do juntos.

A expectativa da Abert é de
que até o fim de setembro a pri-
meira parte dos estudos esteja fi-
nalizada e no início de outubro a
associação possa encaminhar os
resultados ao governo.

Na Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel), o crono-
grama envolvendo o espectro de
700 MHz está no momento de fi-
nalização do regulamento para
a destinação da faixa. Uma vez
aprovado pelo conselho, o passo
seguinte será a definição da mi-
nuta do edital para ir à consulta
pública que poderá ficar aberta
até dezembro.

“Se os resultados dos testes
apresentarem pouca interferên-
cia, o prazo de realizar o leilão
em abril ou maio é razoável. Mas
se mostrarem problemas muito

mais complexos, que requerem
mais análises, o prazo fica aper-
tado. O divisor de águas está nos
testes”, disse Daniel Pimentel Sla-
viero, presidente da Abert.

Slaviero disse que há indícios de
interferência. Seria o mesmo que
aconteceu no Japão, onde o merca-
do é mais maduro. No país, os cus-
tos foram altos para mitigar.

Mas Slaviero afirmou que a
Abert reconhece o novo modelo
de espectro utilizado pela TV co-
mo parte de uma política públi-
ca e a importância do papel da
banda larga para o desenvolvi-
mento do país, embora “esse
crescimento não possa aconte-
cer em detrimento da radiofu-
s ã o”, disse Slaviero.

Segundo o SindiTelebrasil, a
proposta é a produção de um re-
latório tripartite, incluindo a
Anatel nas análises, disse o dire-
tor Eduardo Levy. Mas há tam-
bém outras preocupações: “O se-
tor [telefonia] gostaria de conhe-
cer os critérios e cálculos que a

Anatel vai estabelecer e espera
um edital cauteloso”, disse.

Como “c a u t e l o s o” refere-se às
obrigações de cobertura e outras
do lado técnico que serão fixadas
para a teles. Outro ponto que o
SindiTelebrasil busca conhecer é
o da metodologia de cálculo que
a Anatel vai utilizar para estabe-
lecer os valores da licitação das
faixas de frequência.

A instalação da rede 4G vem no
momento que as teles ainda estão
ampliando a infraestrutura com as
tecnologias anteriores. O momen-
to ainda é de altos investimentos
na faixa 2,5 MHz, do próprio 4G, já
implementada e em instalação.

Um executivo da área de tele-
comunicações, que pede para
não ser identificado, classifica
que, no momento, a licitação de
4G é de “i n s e g u r a n ç a”. Para ele,
há insegurança com relação à in-
terferência, à oferta e aos preços
dos terminais, uma vez que a es-
cala não virá no curto prazo, já
que a implementação do serviço,

com frequência de 700 MHz, será
voltada para regiões com menor
população. As grandes cidades já
começam a ser atendidas pelo
serviço na frequência de 2,5 GHz.
Para esse executivo, a único pon-
to claro é o custo alto da infraes-
trutura, mesmo com as teles par-
tindo para o compartilhamento.

Todo o processo de liberação
da faixa de 700 MHz é paralelo
ao da transferência dos serviços
de televisão analógica aberta pa-
ra digital. Decreto do então pre-
sidente Lula, em 2006, determi-
nou que em 2016 terminaria o
prazo de transição. Recentemen-
te, a presidente Dilma diluiu o
prazo entre janeiro de 2015 e
dezembro de 2018. Agora, é es-
perada portaria do Ministério
das Comunicações estabelecen-
do o cronograma com a data li-
mite para o desligamento nas ci-
dades brasileiras.

Uma questão que não está cla-
ra é a respeito da criação de con-
dições para a população adequar

seus aparelhos de TV para rece-
ber o sinal digital. Segundo in-
formações da Abert, 98,7% dos
brasileiros assistem mesmo é a
TV aberta. Entre os 62 milhões de
lares no país, apenas 17 milhões
são assinantes da TV paga, que fi-
cam fora dessa transição.

Há expectativa de subsídio para
a compra de equipamentos — os
chamados “set up boxes” —  para
adaptar as TVs que recebem sinal
analógico ao mundo digital, espe-
cialmente para as famílias de baixa
renda. Uma questão em aberto é
quem vai financiar o subsídio.

Patrícia Ávila, secretária de Co-
municação Eletrônica do Minis-
tério das Comunicações, já infor-
mou que o governo trabalha com
o Cadastro Único do Ministério
do Desenvolvimento Social
(MDS), para identificar quais fa-
mílias estão nesse patamar so-
cioeconômico, com renda men-
sal de até meio Salário Mínimo
por pessoa ou renda mensal total
de até três Salários Mínimos.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 set. 2013, Empresas, p. B3.




