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A faixa de 450 MHz - voltada para levar internet a cidades rurais - abre agora uma nova 

fronteira para a banda larga no Brasil. A meta do governo federal, que prevê que 100% dos 

municipios afastados acessem a grande rede até o final de 2015, fez com que grupos como a 

chinesa Huawei trouxessem ao Brasil novas oportunidades de negócios utilizando o espectro. 

As empresas de telecomunicações que podem operar a faixa, no entanto, ainda se mostram 

resistentes à implementação da tecnologia de quarta geração (4G) nesses locais.  

 

A faixa de 450 MHz foi leiloada em junho do ano passado pela Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel) e divida entre as quatro grandes operadoras do País, que a 

faturaram no mesmo pacote da faixa de 2,5GHz, que hoje transmite o 4G nos grandes centros 

urbanos. 

 

A princípio, as grandes operadoras de telefonia não demonstram muito interesse na faixa de 

450 MHz por ela ser eficiente em transmitir dados apenas a essas regiões mais remotas, sem a 

possibilidade de utilização com eficácia em grandes centros, com muitos clientes potenciais. 

Mas a Huawei, que oferece soluções a TIM, Claro, Vivo e Oi, acredita na faixa de 450 MHz e 

está em processo de desenvolvimento do LTE 450, para aplicação do 4G em áreas rurais. O 

LTE (Long Term Evolution ou Evolução de Longo Prazo, em tradução livre) é um dos tipos de 

tecnologia 4G. "Estamos promovendo o uso do LTE por entender que é muito mais do que uma 

obrigação, é sim uma possibilidade de negócio", conta Sergio Battaglia, consultor sênior de 

negócios da Huawei. 

 

No leilão das faixas de 450 MHz e 2,5 GHz, a Anatel não estipulou como regra a 

implementação do 4G em áreas rurais, apenas exigiu das operadoras de telecom o 

cumprimento de prazos e velocidade mínima de transmissão de dados: até 31 de dezembro de 

2013, 30% dos municípios rurais precisam ter cobertura; até 31 de dezembro de 2014, 60%; 

e 100% até 31 de dezembro de 2015. A taxa de download precisa ser de 256 kbps e a taxa de 

upload de ao menos 128 kbps. Os valores precisam subir para 1Mbps e 256 kbps, 

respectivamente, até 31 de dezembro de 2017. "No campo, a obrigação não é associada ao 

LTE", descreveu Battaglia. 

 

A resistência das operadoras à faixa de 450 MHz tem motivo simples: é possível levar internet 

às regiões rurais com uma rede de celular comum, já consolidada, por um custo menor. De 

acordo com Eduardo Tude, presidente da consultoria Teleco, levar banda larga ao campo é 

uma tarefa vista com maus olhos pelas empresas de telecom. "Existe uma série de 

compromissos, entre eles atender de graça todas as escolas rurais. É um custo muito grande, 

não gera receita para as operadoras", avalia Tude. A Huawei e outras empresas trabalham 

para padronizar a transmissão da faixa de 450 MHz no Brasil e no mundo. De acordo Battaglia, 

o custo para as operadoras é um pouco superior se comparado ao da faixa de 2,5 GHz, por 

exemplo. "O LTE 450 tem um custo mais alto do que o LTE em outras faixas de frequência. O 

LTE em 2,5 GHz tradicional tem um custo mais baixo que o LTE 450", explica. Mas Battaglia 

defende o uso da tecnologia LTE para levar internet às regiões rurais. "As operadoras usariam 

a mesma estrutura da rede 4G para implantar o LTE 450, só precisariam de faixas de 

frequência diferentes. Com os ganhos em cobertura, o LTE 450 pode ser até duas vezes mais 

barato do que redes tradicionais", revela. 
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"A faixa de 450 MHz tem boas características e permite levar o 4G para grandes centros e 

também regiões remotas", diz o executivo da Huawei. Mas, de acordo com Tude, o grande 

empecilho para a adoção da tecnologia LTE na faixa de 450 MHz é o pouco número de clientes. 

"Nenhuma das operadoras se interessou pela faixa de 450 MHz. Tanto que, no leilão, ela veio 

como uma obrigação estipulada pela Anatel para as empresas de telecom", diz Tude.  

 

Por outro lado, Tude confirma que as vantagens caso a LTE 450 seja implementada são 

inúmeras. O uso da faixa para transmitir a rede 4G melhoraria consideravelmente a 

experiência on-line dos moradores do campo. "A faixa de 450 MHz tem mais utilidade com a 

tecnologia LTE. A Huawei e outras empresas trabalham para padronizar em nível mundial", diz. 

Battaglia acredita que as regiões rurais do País tem relevância econômica e social. "22% do 

Produto Interno Bruto (PIB) do País vem de áreas rurais, que detém 16% da população 

brasileira". Com banda larga, a agricultura e a pecuária se beneficiarão diretamente, com a 

aplicação de tecnologias como controle de rastreamento de rebanhos on-line e realização de 

transferências bancárias antes improváveis por conta da distância dos grandes centros. "O 

produtor rural tem muitas aplicações que melhoram com essa tecnologia", diz Battaglia. 

 

Outro lado 

 

Questionada sobre a atual situação da faixa de 450 MHz, a TIM não se manifestou até o 

fechamento desta reportagem. A Oi escolheu não se manifestar. A Claro afirmou que "avalia 

várias alternativas para o atendimento rural, dependendo do espectro oferecido nos municípios 

e da disponibilidade de equipamentos e terminais". Já a Telefônica Vivo disse, em comunicado, 

que "vai cumprir as determinações de serviços e prazos estabelecidos no leilão de 2,5GHz". 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 19, 20 e 21 out. 2013. Caderno A, p. A9. 
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