
Sony faz pré-venda do XPeria Z Ultra

‘O Brasil está
desafogando o
2G e não o 3G’

DiretordeOperaçõesdaHuaweiBrasil

VINICIUSDALBEN

A Copa das
Confederações foi um
piloto, a visita do Papa
também foi relevante,
só que eram mais
previsíveis. Uma Copa
tem a complexidade de
cidades-sede e pessoas
fazendo turismo”

1As operadoras ainda traba-
lham na expansão das redes

3G e agora precisam investir
no 4G. Há espaço no mercado
para as duas tecnologias coe-
xistirem?
Não vejo a questão como um
conflito do 3G com o 4G. O
que é uma realidade é que, em
termos de 4G, o Brasil está
muito mais em linha com ou-
tras regiões do mundo do que
foi o 3G. No 3G nós entramos
com dez, doze anos de atraso
em relação aos principais mer-
cados, enquanto no 4G nós es-
tamos com dois anos, dois
anos e pouco de atraso. Dois
anos,paraumatecnologiades-
sas, podemos dizer que esta-
mos quase que simultâneos.

2Por que desta vez o atraso
foi menor no Brasil?

Issofoium pouco amãopositi-
va do governo, que — com o
poder regulatório — conse-
guiu colocar o Brasil nesse tri-
lho com menos defasagem em
relação ao resto do mundo.

3Qual o tamanho hoje do
mercado global de 4G?

Os principais mercados no
mundo, no caso do 4G, são
Ásia e América do Norte, Esta-
dos Unidos. O total de assi-
nantes no mundo é hoje de
126 milhões. É pouca coisa.
Mesmo nos Estados Unidos,
que é a maior rede, o total de
assinantes é de 65 milhões.

4Mas os clientes no topo da
pirâmide tendem a mi-

grar para o 4G, não?
O que acontece é que você
acaba puxando todo mundo
para cima. O 3G ainda vai ser
por muito tempo o serviço
principal, para grande parte
da população. O que está
acontecendo é que você está
começando a desafogar o 2G
e não o 3G.

5Qual a consequência da
expansãonotráfegodeda-

dos com o avanço do 3G e do
4G?
Isso se reflete na demanda
por redes óticas, porque você
tem que trazer este tráfego pa-
ra o centro da rede.

“

A Sony Mobile Communications iniciou ontem a pré-venda no Brasil do

XperiaZ Ultra. O lançamento é a nova aposta damarca em mobilidade

e tem compreço sugeridode R$2.599. O gadget tem tecnologia FullHD

à prova d’água — até 1,5metros de profundidade por até30 minutos

—e TVdigital.O Brasil é um dos poucos países a receber a TV digital

noproduto, que pesa 212gramas e tem espessura de 6,5 milímetros.

■ Ainda pouco conhecida
pelo consumidor brasileiro,
a chinesa Huawei é uma das
principais fornecedoras de
infraestrutura de
telecomunicações para as
operadoras nacionais. Em
2012, as vendas globais da
companhia totalizaram
quase R$ 80 bilhões,
distribuídos por três linhas
principais de negócios:
equipamentos e serviços
para operadoras de
telecomunicações
(infraestrutura de rede),
produtos para clientes
corporativos, e celulares
destinados ao usuário final.
Ainda no ano passado, o
lucro líquido da companhia
foi de R$ 5,5 bilhões. A
empresa dispõe de um
contingente de 150 mil
colaboradores, dos quais
70 mil são especializados
em atividades de pesquisa
e desenvolvimento (P&D).
A Huawei conta com 16
centros de P&D no mundo,
além de 28 centros de
inovação conjuntos e 45
centros de treinamento.
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ViniciusDalben
Diretor de Operações da Huawei

À medida em que se aproxima a
Copa do Mundo de 2014, as opera-
doras móveis brasileiras se prepa-
ram para o aumento no tráfego de
voz e dados que o evento acarreta-
rá nas cidades-sede. Há 14 anos
no país, a gigante chinesa Huawei
conversa no momento com empre-
sas nacionais de telefonia móvel
para prestar consultoria e apoio às
equipes de campo das operadoras
antes e durante o principal evento
esportivo do próximo ano.

O serviço de key event assuran-
ce (garantia para grandes even-
tos) é encarado pela companhia
como uma de suas principais li-
nhas de negócio para 2014 na área
de infraestrutura de telecomuni-
cações, ao lado da expansão das
tecnologias 3G e 4G e da implanta-
ção de redes óticas.

“Várias operadoras pediram a
nossa expertise e já estamos deba-
tendo com eles a parte de serviços
— tanto consultoria como atuação
na rede para a preparação para
grandes eventos”, conta Vinicius
Dalben, diretor de Operações da
Huawei no Brasil. Na visita do Pa-
pa Francisco ao Brasil, em julho, a
Huawei apoiou operadoras brasi-
leiras na previsão do tráfego; na
otimização da rede e no monitora-
mento de indicadores de qualida-
de; e no dimensionamento de
equipamentos sobressalentes, en-
tre outros pontos previstos no ser-
viço de garantia para grandes
eventos. Durante da Jornada Mun-
dial da Juventude, que chegou a
atrair três milhões de pessoas à
Praia de Copacabana, no Rio de Ja-
neiro, o tráfego de voz e dados na
área dobrou. O número de usuá-
rios online duplicou e a houve au-
mento de mais de seis vezes no trá-
fego de sinal de telefonia.

Apesar das experiências recen-
tes das telefônicas na Copa das
Confederações e na Jornada Mun-
dial da Juventude, Dalben susten-
ta que a complexidade de um
mundial de futebol é maior para
as operadoras móveis. “A Copa
das Confederações, por exemplo,
foi um piloto, a visita do Papa tam-
bém foi relevante, só que eram
eventos mais previsíveis. Uma Co-
pa do Mundo tem a complexidade
de cidades-sede, subsedes e pes-
soas fazendo turismo no meio da

competição”, explica o executi-
vo. Além dos Jogos Olímpicos de
Pequim, em 2008, a Huawei acu-
mula experiência em outros even-
tos de grande porte como o Ano
Novo Chinês e o Ramadã, mês sa-
grado para os muçulmanos.

O impacto da Copa do Mundo
sobre a infraestrutura de banda
larga fixa será naturalmente me-
nor. “A rede móvel acaba receben-
do um número elevado de pes-
soas em roaming”, compara Dal-
ben. “O evento afeta diretamente
as redes móveis, o que não aconte-
ce nas redes fixas. Não vai chegar
um sujeito aqui, no Brasil, alugar
uma casa e contratar um ADSL
[tecnologia de banda larga fixa]
para a casa dele”. Para 2014, a
Huawei trabalha com um cenário
de continuidade em relação a este
ano, principalmente no que diz
respeito ao crescimento acelera-
do das redes 3G e 4G. “Com a Co-
pa, todas as operadoras vão se es-
forçar para adiantar investimen-
tos, para se prepararem antes da
competição. Normalmente, quan-
do são realizados esses grandes
eventos, as operadoras no mundo
congelam a rede na janela de tem-
po do evento. Não se amplia a re-
de naquele período para não ter
nenhum problema. Depois, vão
retomar os investimentos”, diz.

Rodrigo Carro
rodrigo.carro@brasileconomico.com.br

Divulgação

Rodrigo Carro
rodrigo.carro@brasileconomico.com.br

ACESSO MÓVEL À WEB

Fabricante chinesa de celulares e infraestrutura de telecomunicações já negocia com

operadoras móveis brasileiras interessadas em serviços para a Copa do Mundo de 2014

PERFIL

AndréMourão

Consultoria para grandes
eventos atrai Huawei
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 out. 2013, Empresas, p. 13.
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