
Quais são as perspectivas para o
mercado de dados móveis na re-
gião da América Latina e Caribe?

É interessante notar que nossa
região não tem problema de de-
manda, tem crescido bastante.
Se considerarmos a América La-
tina como um todo, temos mais
de 700 milhões de usuários,
uma penetração de 115%. O Bra-
sil é ainda mais avançado nesse
quesito: somos 270 milhões de
assinantes móveis e mais ou me-
nos 135% de penetração. Ou se-
ja, nós temos mais assinantes do
que população, tanto na Améri-
ca Latina como no Brasil. E hoje
estamos começando a amadure-

cerem banda larga móvel, que é
um mercado muito crescente.
Se você pegar as estatísticas, do
total de assinaturas mais ou me-
nos 20% são de banda larga mó-
vel na América Latina. No Bra-
sil, é um pouco maior. Temos
quase 90 milhões de assinantes
de banda larga móvel, um terço
aproximadamente. E por que o
mercado tem crescido? O usuá-
rio está demandando novos ser-
viços, acesso a vídeos, redes so-
ciais, operações móveis. Temos
novos smartphones entrando
no mercado, desde aparelhos
mais caros até mais baratos,
mais acessíveis à população. Is-
so faz com que esse mercado de
banda larga móvel tenda a au-
mentar. Temos a perspectiva de
a penetração da banda larga mó-
vel no Brasil passar de 30% e
chegar a 70%, 80% em cinco
anos. O Brasil é talvez o país que
esteja mais maduro em termos
de quantidade de assinantes,
mas ainda não é o país mais ma-
duro em termos de adoção da
banda larga móvel. Na região, o
Chile — por exemplo — é um
país mais avançado nesse quesi-
to. Deve estar em torno de 35%.

E nos países desenvolvidos?

Em países como Estados Unidos,
Suécia, Coreia do Sul essa pene-
tração alcança 50%, 60%. Claro
que todos estão caminhando em
direção a um cenário onde todo
mundovaiter smartphone eban-
da larga, talvez em 25 anos. É cla-
ro que existe também uma dife-
rença no tempo de absorção da
tecnologia. Países como os Esta-
dos Unidos e a Coreia do Sul já es-
tão numa fase mais avançada de
utilização da quarta geração do
LTE (long term evolution) en-
quantono Brasil e na América La-
tina isso está começando agora.

A tecnologia 4G ainda tem mui-
to espaço para se expandir na
região?

Ainda existe um espaço muito
grandeparaocrescimentodater-
ceirageraçãonoBrasil,principal-
mentequandovocêtentatangibi-
lizarissoem termos dequalidade.
Há muitoespaço para crescimen-
totantodecoberturacomodeca-
pacidade das redes de terceira ge-
ração. Se você olhar em termos
de adesão de assinantes no país,
dos 270 milhões de assinantes um
terço ainda estão em redes GSM
de segunda geração, enquanto
dois terços estão em redes de ter-
ceira geração. Essa migração para
a quarta geração ainda vai levar
umtempo para acontecernoBra-
sil. A expectativa nossa é de que a
terceira geração deve ficar aqui
no mercado por um bom tempo.
Em termos de assinantes, a quar-

ta geração deve corresponder em
2018 a 15% das assinaturas. Va-
mosseguirumcaminhodemigra-
ção do 2G para o 3G, mas também
umamudançaparaaquartagera-
ção. É claro que isso traz cada vez
mais complexidade nas redes. As
operadoras,demodogeral,preci-
samcontinuarainvestirnaquali-
dade das suas redes de terceira e,
agora, de quarta geração.

Existem previsões de que em
poucos anos cada pessoa terá
dez conexões móveis, seja por
meio de celulares ou de outros
aparelhos ligados à Internet. Es-
se é um cenário factível?

A Ericsson fez um estudo que se
transformouna nossavisãode fu-
turo. A companhia espera que al-

cancemos a marca de 50 bilhões
de conexões móveis no mundo
em 2020. Se hoje pensarmos em
todas as conexões que temos,
móveis ou fixas, isto deve estar
na casa do sete bilhões, 7,5 bi-
lhões. Se você pegar isso no Bra-
sil e considerar 90 milhões de co-
nexões móveis e talvez mais 25
milhões de banda larga fixa, en-
tão, temos quase 115 milhões de
conexões de banda larga no Bra-
sil. A nossa expectativa é de que
chegaríamos a dois bilhões de co-
nexões em 2020. O número em
si não é tão importante quanto
essa visão de que tudo estará co-
nectado. Além das conexões re-
gulares dos smartphones, nós ve-
mos um crescimento muito gran-
de das conexões máquina-má-
quina, machine-to-machine.

“

‘O 4G DEVE
RESPONDER
POR 15% DAS
ASSINATURAS
NO BRASIL,
EM 2018’

Nossos estudos
mostram que o vídeo
vai responder por 50%
de todo o tráfego de
dados nas redes móveis
nos próximos cinco
anos. O vídeo hoje
responde por 10%
do tráfego de dados”
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▲

Em2020,umaemcada25conexõesmóveisà Internet
estará no Brasil. A projeção de dois bilhões de cone-
xõesno país,de um total globalde 50 bilhões, faz par-
te do cenário tecnológico projetado pela sueca Erics-
son, líder mundial no fornecimento de tecnologias e
serviços de comunicação. Diretor de Inteligência de
Mercado para América Latina e Caribe da Ericsson, o
brasileiro André Gildin ressalta que, para alcançar es-
te patamar de conectividade, o mercado nacional de-
verá passar por um “ponto deinflexão”, com a multi-
plicação acelerada da comunicação sem fio entre má-
quinas (machine-to-machine). Apesar de o país já
contar com 90 milhões de assinantes de banda larga
móvel, Gildin acredita que há espaço de sobra para a
popularização das tecnologias 3G e 4G. “A expectati-
va nossa é de que a terceira geração deve ficar aqui no
mercado por um bom tempo. Em termos de assinan-
tes, a quarta geração deve corresponder em 2018 a
15% das assinaturas”, estima o executivo.

ANDRÉ GILDIN, diretor de Inteligência de Mercado da Ericsson para América Latina e Caribe
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JSL cresce 15% no 3º trimestre de 2013
Em divulgação prévia de resultados, a operadora logística rodoviária

JSL anunciou uma receita bruta de R$ 1,356 bilhão no 3º trimestre

de 2013, crescimento de 15% em relação ao mesmo período do ano

passado. Segundo o balanço da empresa, R$ 960,5 milhões foram

provenientes dos serviços de logística, que expandiram 19,1%.

Os dados consolidados serão publicados no final do mês. Redação

Atualmente, não estamos muito
distantes desse cenário de dez
dispositivos por pessoa. Só hoje,
em 2013, eu já possuo cinco cone-
xões de banda larga à Internet.
Esse número de 50 bilhões de co-
nexões no mundo, dois bilhões
no Brasil, é muito factível. Atual-
mente, ter quatro ou cinco dispo-
sitivos por pessoa já é o normal
do mercado.

Os resultados da empresa no se-
gundo trimestre de 2013 mos-
tram que a América do Norte e
principalmente a América Lati-
na foram os mercados que mais
contribuíram para o crescimen-
to das vendas. Por quê?

Esse crescimento é muito puxa-
do pela banda larga móvel. Nos

Estados Unidos, as operadoras
investiram bastante em fazer o
rollout (desenvolvimento) das
redes de quarta geração. Na ver-
dade, existe um mix, uma mistu-
ra dos dois (3G e 4G). Principal-
mente, operadoras mais madu-
ras, como a AT&T e a Verizon, es-
tão investindo bastante na quar-
ta geração. De um modo geral,
eu diria que a banda larga móvel
é que está puxando o crescimen-
to dos mercados nos países mais
maduros. A situação não é mui-
to diferente na América Latina e
no Brasil. As operadoras, de ma-
neira geral, têm investido nas re-
des de banda larga móvel e acho
que este é o grande motor que es-
tá puxando os investimentos.
Mesmo assim, o ritmo dos inves-
timentos não é suficiente para al-

cançar a velocidade de cresci-
mento dos assinantes e, princi-
palmente, a expansão da deman-
da por novos serviços.

Quais serviços?

Vemoscadavezmaisumademan-
daporserviçosdevídeo.Sejaoví-
deo on demand, como no caso do
YouTube, ou muito mais que isso:
o acesso do consumidor a servi-
ços de TV dentro da tela do seu
smartphone ou tablet. Estudos
da Ericsson mostram que o vídeo
vai responder, efetivamente, por
50% de todo o tráfego de dados
nas redes móveis nos próximos
cincoanos.Hojeovídeorepresen-
ta basicamente algo em torno de
10% do tráfego de dados.

E como as operadoras estão se
preparando para isso?

Oconsumidor estábuscandoser-
viços diferenciados, principal-
mente de vídeo. Novos dispositi-
vos estão chegando ao mercado.
O que é efetivamente necessário
é combinar isto com a oferta. E
quando você fala de oferta, está
se referindo a um pacote diferen-
ciado da operadora. Nossa pers-
pectiva é de que os pacotes das
operadoras vão passar de pacotes
de voz para dados. A receita que
as operadoras recebem hoje pelo
serviçodevozédeclinante.Ouse-
ja, as pessoas estão deixando de
usar os serviços de voz. Você tem
atualmente inúmeros serviços
agregados, de chat online, por
exemplo.Paraaoperadora,émui-
to mais significativo investir em
pacotes de dados do que na voz,
que vai ser um adendo. Talvez, no
futuro você vá se comunicar por
meio de um serviço de dados e a
voz virá de graça. Você vai falar
de graça de maneira ilimitada.

O que podemos esperar da futu-
ra tecnologia 5G?

A Ericsson, como líder no desen-
volvimento de tecnologia, tem
pesquisado o avanço do 4G para
outras tecnologias, seja em ter-
mos de velocidades mais rápidas
como em tempo de resposta das
redes, que a gente chama de la-
tência. Para algumas aplicações,
a latência é mais importante do
que a velocidade. Os jogos, por
exemplo, exigem muito mais do
que velocidade, exigem latência.
Se você está jogando com outra
pessoa,querumtempoderespos-
ta mais rápido. A gente ainda está
muito no início da tecnologia 4G.
O importante é que ainda existe
bastante espaço para a terceira e
a quarta geração. É preciso che-
gar numa maturidade de rede,
em termos de condição dos assi-
nantes, de utilização, para que
possamos no futuro implemen-

tar uma tecnologia mais avança-
da como a da quinta geração.

Por que a Ericsson criou um prê-
mio para o desenvolvimento de
aplicativos, o Ericsson Applica-
tion Awards?

Omaisimportante,quandose fa-
ladestemercadodevídeoedemí-
dia social, é criar esse ambiente
ou ecossistema em que as pes-
soas possam consumir ou dispo-
nibilizar a tecnologia para o aten-
dimento de uma demanda. Uma
das condições para isso é justa-
mente fomentar novos aplicati-
vos com serviços diferenciados
para que as operadoras possam
de alguma forma se beneficiar.
Por isso criamos essa iniciativa,
para acelerar o desenvolvimento.

“

“

Divulgação

Esse número de
50 bilhões de conexões
móveis no mundo
em 2020, sendo dois
bilhões só no Brasil,
é muito factível.
O mais importante
disso é a visão de que
tudo estará conectado”

Atualmente,
não estamos muito
distantes desse cenário
de dez dispositivos
por pessoa. Só hoje,
em 2013, eu já possuo
cinco conexões
de banda larga
à Internet”

AndréMourão

LOGÍSTICA
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 out. 2013, Empresas, p. 12-13.
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