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INTRODUÇÃO
O desenvolvimento da banda larga móvel na Améri-
ca Latina apresenta muitas oportunidades para que 
os governos da região possam melhorar diferentes 
aspectos da economia e da sociedade além de apri-
morar seu posicionamento dentro da revolução 
digital. Essas condições representam uma oportu-
nidade histórica para que os países da região 
possam potencializar sua presença no roll mundial 
das nações.

Em termos de conectividade, segundo dados da 
consultoria Ovum, publicados pela 5G Americas, em 
junho de 2018 a América Latina contava com 701 
milhões de linhas móveis, das quais 84% possuem 
tecnologia apta para fornecer banda larga móvel de 
alta velocidade. A mesma consultoria espera que até 
2023 ao menos 508 milhões de linhas móveis contem 
com tecnologia LTE ou superior. 

As oportunidades que esse crescimento de banda 
larga móvel trará devem ser aproveitadas de forma 
eficiente pelos mercados da região. Sobre as dife-
rentes opções para potencializar as Tecnologias da 
Informação e da Comunicação, Brecha Zero publi-
cou uma série de colunas e crônicas apresentando 
distintos protagonistas da indústria especializados 

nos temas de 4G, 5G, a necessidade da ampliação da 
cobertura de redes, as principais medidas regulató-
rias para potencializar o desenvolvimento do mer-
cado, a importância da política de transparência de 
dados e do E-Governo, o usos da IoT e ferramentas 
de pagamento instantâneas, entre outros temas.  

Ao longo desta compilação, você pode ler a opinião 
dos analistas Enrique Carrier (Director de Carrier y 
Asociados), Ken Rehbehn (CritComm Insights) e 
Javier Rúa-Jovet. (JRJ Consultants & Legal Advi-
sors). Além da opinião de editores de veículos de 
grande prestígio do setor como Fernando Paiva 
(Mobile Time). E outros representantes como Lean-
dro Demarchi (Tutela Technologies) e Victoria Mas-
kell (UNICEF).

Esses especialistas apresentam ao longo destas 
páginas sua visão de como a tecnologia pode 
ajudar a melhorar os diferentes setores da socieda-
de e da economia. Assim como as diferentes verti-
cais em que a tecnologia pode ajudar a melhorar a 
produtividade. Além disso, apresentam sua visão 
sobre a importância dos serviços móveis, o uso do 
espectro de rádio e as políticas necessárias para 
aprimorar esses benefícios.
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OS SERVIÇOS
MÓVEIS SERÃO OS
ENCARREGADOS
PELA DIMINUIÇÃO DA
EXCLUSÃO DIGITAL

Entrevista com Enrique Carrier,
Diretor do Carrier y Asociados

PUBLICADA: 19 DE ABRIL DE 2018

A busca pelo fim da exclusão digital na América Latina conta 
com serviços móveis como principais aliados. As tecnologias de 
banda larga móvel são particularmente importantes, pois 
graças a elas pode-se alcançar parte da população que ainda 
precisa de acesso.

Sobre a importância das Tecnologias da Informação e da Comu-
nicação (TIC) no desenvolvimento dos países, as iniciativas 
necessárias para aumentar sua adoção e as oportunidades da 
região em colocar fim à exclusão digital, o Brecha Zero conversou 
com Enrique Carrier, fundador do Carrier e Asociados.

Carrier é analista de mercado especializado em Internet, TI e 
telecomunicações com mais de 20 anos de experiencia no setor 
tecnológico. Sua carreira profissional esteve centrada como 
analista em pesquisa e analise de mercado, desempenhando 
atividades também em outros campos como o jornalismo.

Em sua formação acadêmica consta o titulo de bacharel em 
Economia e Ciências Sociais da Academia de Poitiers (França) e 
posteriormente obteve uma licenciatura em Administração de 
Empresas da Universidade de Belgrano (Argentina). Além disso, 
foi professor assistente da cadeira de Planejamento Estratégico 
da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Belgrano, e 
professor no Curso de Pós-Graduação em Marketing na Internet 
da Escola de Negócios da Universidade de Belgrano, bem como 
no assunto Marketing na Internet da Universidade de Belgrano. 
Mestre em Administração de Empresas.

A seguir os pontos mais importantes de uma interessante 
conversa com Enrique Carrier:

Brecha Zero: De que forma considera que as Tecnologias da 
Informação e da Comunicação (TIC) influenciam no desenvolvi-
mento socioeconômico dos países?

Enrique Carrier: Atualmente as TIC formam uma infraestrutu-
ra necessária para o desenvolvimento de uma sociedade 
moderna, seja do ponto de vista social ou econômico. Assim 
como no século XIX era a ferrovia, ou anteriormente eram os 
caminhos, o que permitia mover pessoas ou mercadorias 

entre cidades modernas, hoje essa infraestrutura é por meio 
das cidades conectadas.

Neste sentido, é claro que as economias que avançam no 
desenvolvimento de uma infraestrutura de tecnologia e conec-
tividade terão melhores possibilidades de desenvolvimento 
social e econômico; enquanto que aquelas que não realizam 
estes esforços ficaram isoladas. Em outras palavras, dentro da 
sociedade de conhecimento a conectividade passará a ser uma 
estrutura básica, mais como a eletricidade, a água etc. Ou seja, 
as diferenças econômicas e de poder estarão dadas pelo desen-
volvimento deste tipo de infraestrutura.

Brecha Zero: Quais iniciativas podem potencializar o aproveita-
mento das TIC para melhorar a qualidade de vida em cada país?

Enrique Carrier: As inciativas estão relacionadas com as 
necessidades de cada um dos países. Em geral são aquelas 
que buscam levar conectividade, seja por meio de infraestru-
tura ou por meio de promover o acesso aos dispositivos para 
a população.

Outra das medidas necessárias é levar redes para pessoas com 
poucos recursos ou de áreas distantes que carecem de acesso. 
Assim como também melhorar as condições de acesso aos 
dispositivos que permitem conectar-se.

Um tema que se discute muito é a educação das pessoas no uso 
das novas tecnologias. É uma questão que me parece impor-
tante, mas não fundamental, já que é a partir do acesso aos 
dispositivos que os cidadãos vão aprendendo de maneira 
espontânea seu uso. Exemplo desta situação é o uso de 
aplicações sofisticadas como as financeiras que tiveram suces-
so em diferentes mercados da África.
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Por sua vez, parece necessário reformular a forma que se educa 
as novas gerações para prepara-los para o trabalho no futuro. 
Ou seja, ensinar a buscar informação, discriminar que 
informação é fidedigna e outras ferramentas necessárias para 
enfrentar a sociedade de conhecimento.

Brecha Zero: Quais medidas governamentais são uteis para 
potencializar a adoção das TIC?

Enrique Carrier: A mais importante é a geração de um marco 
competitivo para que sejam as operadoras privadas a estimular 
a aumentar a cobertura de serviço. Tanto que o Estado é que 
pode buscar alcançar a cobertura em áreas distantes ou de 
pouco interesse para os privados, seja subsidiando as operado-
ras ou por meio de sua ação direta.

Em concreto, é necessário que se estimulem as concorrências 
internas no mercado. E sobretudo evitar a intervenção do 
Estado supõe-se com os setores onde já estão presentes as 
operadoras privadas, ou seja, que sua presença esteja destina-
da a cobrir os buracos que o mercado não alcança.

Brecha Zero: Quais mercados verticais (saúde, segurança, 
trabalho etc) tiveram melhor recepção das TIC?

Enrique Carrier: Os serviços que são fáceis de digitalizar como 
o banco e o setor financeiro são os que mais avançaram a 
respeito. Principalmente porque seu produto está diretamente 
relacionado com a informação.

Outros serviços como a saúde contam com intervenção das TIC 
para questões internas, administrativas e de eficiência. No 
momento estão distantes da implementação de questões de 
alcance massivo como monitoramento que incluam dispositi-
vos conectados no corpo dos pacientes. Em particular, porque 
para eles é necessária uma infraestrutura muito mais robusta, 
que permita a conectividade destes dispositivos.

A educação também está distante de uma presença massiva 
das TIC. É necessário repensar todo o sistema educativo, 
que atualmente está pensado para a sociedade industrial. 
Uma vez realizada toda a mudança necessária para planejar 
novas condições de aprendizagem, para que se adaptem 
aos processos produtivos que irão demandar a sociedade 
de conhecimento.

Brecha Zero: Quais iniciativas observa na Argentina para 
aumentar o uso das TIC na sociedade?

Enrique Carrier: Atualmente estão desenvolvendo várias 
iniciativas que vão dar resultados a longo prazo, no entanto 
deve-se considerar que a Argentina é um país com grande 
extensão territorial, baixa densidade populacional e com 
escassos recursos econômicos.

Existem iniciativas positivas que buscam desenvolver a rede de 
fibra óptica nacional que chega a cada uma das cidades e permi-
te chegar com operadoras locais ao usuário final. Também 
outras que oferecem conectividade às escolas. Assim como 
outras menos conhecidas que são interessantes, no entanto que 
necessitam mais tempo para que acabem sendo refletidas.

Brecha Zero: Quais avaliações faz da implementação do plano 
Argentina Conectada?

Enrique Carrier: Durante o último tempo buscou-se coordenar 
o programa, dando maior importância. Pode-se destacar como 
positivo que existe tanto por convicção do governo atual, como 
por demanda para poder entrar na OCDE, objetivos concretos e 
mensuráveis neste plano.

É importante que existam metas para este tipo de plano, metas 
que podem ser quantificáveis. Em particular porquê dessa 
maneira torna-se controlável.

Brecha Zero: Quão importante é para as tecnologias sem fio a 
conectividade de um país?

Enrique Carrier: Os celulares são centrais para aumentar a 
conectividade, não apenas porque é uma tecnologia que se 
desenvolve de maneira mais rápida em comparação às redes, 
mas também porque cada dispositivo tem chegado a cada um 
dos povoados, e sua forma de uso marca uma mudança no 
acesso à internet.

Os móveis são uma ferramenta necessária para conectar a 
grande parte da população que até o momento não está conec-
tada. Ou seja, que o dispositivo que estará encarregado de 
diminuir a exclusão digital será o celular, ou o smartphone.

Os dispositivos móveis serão a base de acesso da população 
para a maioria dos serviços relacionados com o mundo digital. 
E por outro lado, os serviços digitais deverão ser pensados 
primeiro em móveis e depois em qualquer outro suporte.

Brecha Zero: Qual importância tem o desenvolvimento de uma 
indústria de aplicativos moveis?

Enrique Carrier: Evidentemente é importante porque estão 
ligadas à revolução digital. Seu desenvolvimento conta com a 
vantagem de que não necessita de uma injeção de grandes 
capitais, pode-se desenvolver com recursos humanos que 
podem estar distribuídos em diferentes locais.

No entanto, é fundamental que exista uma preparação desse 
material humano do ponto de vista educativo. Como explicáva-
mos anteriormente, é necessário contar com planos educativos 
que preparem os jovens para trabalhos relacionados com a 
revolução digital e a sociedade de conhecimento.



Por Leandro Demarchi,
Diretor Regional da

América Latina e Sul da Europa, 
Tutela Technologies 

PUBLICADA: 2 DE SETEMBRO 2019
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NA BUSCA PELA
5G, NÃO PODEMOS
IGNORAR A
IMPORTÂNCIA
DA 4G 

Hoje, a tecnologia 5G é o foco de toda a indústria 
móvel, com velocidade comprovada, latência ultra-
baixa e capacidade para lidar com o congestionamen-
to da rede de uma maneira que não acontece com a 
4G. No entanto, apesar de todo o seu boom, provavel-
mente permaneceremos distantes até que se torne 
uma realidade eminente. Perguntamo-nos, então, se 
deveríamos nos concentrar apenas no futuro do 5G, 
em vez de tentar refinar e aproveitar ao máximo as 
tecnologias existentes, como o 4G? 

A resposta não é simples, embora a primeira coisa que 
devemos ter em mente é que é muito cedo para rotular 
4G como uma tecnologia “passada”. Para iniciantes, 
vale ressaltar que em sua recente publicação “The 
Mobile Economy 2019”, a GSMA informou que 4G é a 
tecnologia responsável por 43% do total de conexões 
no mundo, além de 28% em 3G e 29% em 2G. Segundo 
eles, também é estimado que em 2025, a 5G será 
responsável apenas por 15% das conexões globais e 
até apenas 8% na América Latina, onde a grande maio-
ria dos celulares ainda utilizará a tecnologia 4G, com 
65% do total de conexões da região.

Isso, em parte, pode estar relacionada a alguma das 
limitações da 5G. A tecnologia de ondas milimétricas, que 
é praticamente sinônimo de 5G, oferecerá capacidade 
adicional e permitirá velocidades muito rápidas, mas será 
limitada a transmissões de curto alcance, que exigem 
uma linha de visão direta para a célula, sem interrupção 
devido a obstáculos como janelas, paredes ou árvores. A 
implantação de 5G no espectro sub-6GHz ajudará na 
cobertura, mas mesmo com o crescimento das redes 5G, 
elas continuarão sendo complementadas com 4G. 
Mesmo com o uso atual da 5G, as implementações não 
são independentes e exigem conexões 4G para “transmi-
tir” a conexão 5G. Com isso em mente, mesmo quando o 
investimento está focado no planejamento, infraestrutu-
ra e comercialização da 5G, é importante não esquecer as 
melhorias que a 4G ainda pode oferecer no curto prazo.

Nos últimos anos, as operadoras móveis em todo o 
mundo instalaram a tecnologia LTE-Advanced, como 
agregação de operadora ou tecnologia de antena 
avançada “Múltiplas entradas de saída múltiplas” 
(MIMO) em dezenas de milhares de mercados. Essas 
atualizações geraram uma melhoria global constante 
nas velocidades sem fio, e a maioria dos telefones em 
uso é compatível com pelo menos alguns recursos 
avançados de LTE, em comparação com os poucos que 
suportam qualquer frequência 5G.

Voltando aos números da GSMA, o 4G continua a se 
expandir particularmente nos mercados em desenvol-
vimento. Na América Latina e no Caribe, a cobertura 
4G continua a crescer, de 8% em 2015 para 38% em 
2018 e estima-se que chegue a 51% no próximo ano. A 
GSMA acredita que os investimentos em 4G ainda 
estão em andamento e que sua adoção ainda está em 
um “estágio incipiente” pelos usuários, de modo que a 
5G “está emergindo como uma tecnologia de médio e 
longo prazo na região”.

A manutenção de uma rede 4G estendida e de alta 
qualidade também é importante para minimizar a 
diferença entre as áreas rurais e urbanas. A maioria 
das implementações 5G, atuais ou planejadas, são 
focadas em grandes áreas urbanas, além de tendên-
cias históricas sugerirem que os usuários urbanos 
adotem mais rapidamente dispositivos compatíveis 
com 5G.
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Algumas pesquisas, como a conduzida pelo Pew 
Research Center sobre o uso de telefones celulares nos 
Estados Unidos, sugerem que os habitantes das popu-
lações rurais são menos propensos a adquirir um 
smartphone, o que sugere que as áreas rurais adotem 
novas tecnologias mais lentamente. Por outro lado, o 
Wall Street Journal indicou no final de 2018 que as 
pessoas em geral mantêm seus telefones por mais 
tempo – um pouco menos de três anos para os iPhones 
– o que pode significar que muitos consumidores 
estão a três anos da aquisição de dispositivos. Compa-
tível com 5G. Na verdade, até três anos são provavel-
mente ambiciosos: a compatibilidade 5G não é neces-
sariamente um recurso padrão em novos telefones.

Garantir serviços 4G contínuos e de alta qualidade nas 
áreas suburbanas e rurais, bem como para os consu-
midores que geralmente atualizam seus dispositivos 
com menos frequência ou que não necessariamente 

pagam mais por um dispositivo de alta qualidade, será 
essencial para que ninguém fique para trás no 
ambiente. caminho para um futuro móvel mais conec-
tado e mais rápido.

O potencial da 5G está fora de dúvida, mas é provável 
que estejamos dentro de uma década do momento em 
que os usuários móveis possam esperar uma conexão 
5G confiável, não importa onde estejam. Enquanto 
isso, as conexões 5G serão mais úteis para os casos de 
uso específicos que estão surgindo, como veículos 
autônomos, fábricas inteligentes ou jogos móveis 
muito sofisticados, em vez dos casos usuais de uso 
com smartphones.

Em um futuro próximo, 4G e 5G serão forçadas a 
coexistir e as operadoras de telefonia móvel deverão 
garantir que estarão atentas para melhorar a experiên-
cia 4G, mesmo ao planejar a revolução 5G. 



Por Victoria Maskell.
LACRO Innovation

in Public Health 
Emergencies UNICEF 

 
PUBLICADA:

9 DE AGOSTO DE 2018
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PORQUÊ A INFORMAÇÃO NAS REDES
SOCIAIS FAZ UMA GRANDE
DIFERENÇA EM CASOS DE
DESASTRES NATURAIS 

Água, comida, albergue…e também informação. São algumas das princi-
pais necessidades para salvar vidas frente a um desastre. O acesso à infor-
mação é primordial tanto para aqueles que precisam tomar decisões, 
como para aqueles que devem atuar de maneira rápida e adequada em 
relação aos afetados, pois assegura que as pessoas entendam como se 
proteger dos riscos imediatos e é básica para empreender o longo camin-
ho de retorno para a normalidade. 

Todavia, isso nem sempre é possível, e uma das situações mais deman-
dantes é quando surgem as exclusões. Para a Unicef é fundamental asse-
gurar a nossa resposta em relação às áreas, como no caso de nutrição, 
proteção, saúde, educação, água, saneamento e higiene, pois têm como 
base as evidências e alcança os mais vulneráveis, que em casos como 
este, sempre estão presentes, essa é forma como procuramos ampliar e 
estender o direito ao acesso à informação nas situações mais extremas.
 
No último 3 de junho o vulcão do Fogo entrou em erupção na Guatemala, 
e o componente chave da resposta imediata da UNICEF foi garantir a 
comunicação em tempo real com as crianças, adolescentes e famílias 
mais afetadas para pode transmitir informação básica. A UNICEF da Gua-
temala utiliza a plataforma U-Report para enviar e receber notícias de 
jovens de todo o país. Mais de 13.500 jovens se registraram nesta ferra-
menta para dar opinião e registrar os problemas que lhes afetam. Essa foi 
a via de comunicação direta com os afetados. Nas primeiras 24 horas da 
erupção do Vulcão de Fogo, oferecemos aos U-Reporters informação 
básica sobre como manterem-se à salvos e também perguntamos sobre o 
nível do impacto cujas pessoas estavam passando. 

E surgiu a dúvida: Depois de uma erupção vulcânica existe acesso à internet? 
Os jovens nas comunidades afetadas têm telefones inteligentes? Usam as 
redes? Era crucial ter essa informação o mais prontamente possível. 

A UNICEF comunicou-se com o Facebook para saber se depois da erupção do 
vulcão tinha ocorrido uma interrupção na conectividade à internet nas locali-
dades guatemaltecas de Escuintla, Chimaltenango e Suchitepéquez, algu-
mas regiões mais afetadas. A UNICEF e o Facebook já tinham um acordo para 
trocar dados através da plataforma Disaster Maps, respeitando sempre os 
acordos de privacidade de cada usuário. O Facebook conseguiu fornecer à 
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UNICEF informações em tempo real sobre locais com acesso à coberturas de 
redes 2G, 3G e 4G em questão de horas. Ao contrário do que se poderia 
suspeitar, dados da empresa Menlo Park revelaram que muitas das pessoas 
mais afetadas poderiam ser encontradas online, o que representava muito 
além do esperado, especialmente em abrigos e refúgios. Imediatamente, a 
UNICEF começou a trabalhar cruzando esses dados com as informações 
coletadas no local, verificando a maioria dos jovens nos abrigos que possuía 
smartphones com conexão à internet. 

Uma vez constatado que, neste caso, a conectividade não deveria ser uma 
barreira para o acesso à informação, tornou-se palpável a necessidade de 
entender entre as pessoas afetadas o conhecimento sobre a ferramenta. E 
esta converteu-se em uma das prioridades. A UNICEF realizou uma cam-
panha publicitária no Facebook dirigindo essas comunidades até a sua 
ferramenta  (https://ureport.in/about/ )

A qual também pode ser acessada pelo Facebook Messenger, que rapida-
mente gerou mais de 3 mil novos usuários que receberam na palma das 
mãos informação vital sobre o que fazer depois da erupção. A UNICEF 
também ofereceu o U-Report utilizando diferentes rádios, incluindo 
rádios comunitárias e espaços em albergues de forma próxima e amigável 
para adolescentes, assim como por meio de especialistas de nutrição e 
apoio psicossocial da área. 

Da mesma maneira que a tecnologia avalia constantemente a aprendiza-
gem que faz, a UNICEF soube agregar valor às plataformas disponíveis, o 
que é exponencial. Durante os furacões que atingiram o Caribe em 2017, a 
UNICEF enviou informações para mais de 25 mil repórteres. Sessenta e 
oito por cento disseram que confiam mais nas informações recebidas pelo 
U-Report do que em informações recebidas por outras fontes oficiais. 
Além disso, 82% compartilharam as informações recebidas com pelo 
menos uma outra pessoa, o que ajudou a multiplicar o alcance; enquanto 
67 por cento implementaram o conselho recebido. Assim, o Relatório-U 
preenche a lacuna de acesso à informação, que durante uma emergência 
pode ser a diferença entre a vida e a morte e, a longo prazo, garante a 
eficácia da resposta. 

E para concluir, este tipo de associação entre o setor privado e as organi-
zações humanitárias oferece uma oportunidade para que organizações 
internacionais como a UNICEF cheguem para mais pessoas por um custo 
menor, ao mesmo tempo em que permite que empresas como o Facebook 
aumentem o valor social gerado pela informação que compilam. 
Concluindo, se pode e se deve realizar mais trabalhos como este. 



 

PUBLICADA: 25 DE JULIO DE 2018
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A tecnologia móvel ainda não revolucionou nosso sistema 
financeiro da forma como poderia revolucionar. Por um 
lado, é verdade que o mobile banking conquistou os corren-
tistas brasileiros: cerca de metade das transações bancárias 
no País acontecem através de smartphones. Também é 
verdade que surgiram algumas fintechs facilitando uma 
série de serviços, como o Nubank e o Neon, queridinhos 
entre os jovens, que criaram respectivamente um cartão de 
crédito e uma conta corrente descomplicados.  

Ao mesmo tempo, começam a ganhar força os pagamentos 
por aproximação, após a chegada do Apple Pay, do Sam-
sung Pay e do Google Pay, com os quais o cartão de crédito 
de plástico é substituído pelo celular. Mas ainda é pouco. 

O que falta é conseguirmos fazer transferências de 
valores em tempo real entre pessoas através do celular, 
independentemente do banco onde temos conta. Hoje 
isso é fácil quando as duas pessoas fazem parte do 
mesmo serviço. Mas realizar transferências interban-
cárias, os famosos DOC e TED, é difícil. Requer muitos 
cliques e ainda custa caro. 

Na China, dois serviços estão revolucionando o sistema 
de pagamentos. São o WeChat Pay e o AliPay. As pessoas 
associam as suas contas correntes a esses serviços e 
ganham QR codes que as identificam. Basta escaneá-lo 
com a câmera do celular para realizar uma transferência. 
Muitas lojas não aceitam mais dinheiro. Até pedintes nas 
ruas trocaram chapéus velhos por um QR code para rece-
berem esmolas. 

Mas o Banco Central quer mudar isso. Está em funciona-
mento um grupo de trabalho envolvendo mais de 90 
instituições e o órgão regulador para definir os requisitos 
fundamentais do serviço que chamam de “pagamentos 
instantâneos”. É o nome dado para se conseguir realizar 
transferências eletrônicas em tempo real, a qualquer hora 
e dia da semana. Um dos pilares é de que o serviço precisa 
ser interoperável, ou seja, você poderá pagar qualquer 
pessoa pelo celular, de forma rápida e segura, indepen-
dentemente do banco. Aliás, a ideia é que você não precise 
sequer saber os dados bancários do recebedor: bastará ter 
seu número telefônico salvo na agenda do telefone. 

Quem tem tudo para dominar esse mercado no Brasil não 
é nenhum banco, mas o WhatsApp, por ser o aplicativo 
mais popular do País. Na Índia ele já vem testando um 
serviço de pagamento instantâneo em parceria com 
alguns bancos locais. O usuário associa sua conta corren-
te ao seu WhatsApp e passa a poder receber dinheiro 
como se fosse uma mensagem no app. 

Restam, porém, uma série de dúvidas sobre como isso funcio-
naria no Brasil. Até que ponto o BC deve baixar uma norma 
detalhando o serviço? É melhor ter uma plataforma única 
nacional ou várias, competindo entre si, mas conectadas? Com 
que profundidade deve ser detalhada a padronização? Quanto 
custará esse serviço para o usuário final? Essas são algumas 
das perguntas que estão sendo feitas no âmbito do grupo de 
trabalho e cujas respostas só saberemos no final do ano. 

Quanto às operadoras, aparentemente elas serão apenas 
o canal de transmissão dessas transferências. As iniciati-
vas delas de entrar no mercado de dinheiro móvel no 
Brasil não prosperaram: todas existiram isoladamente, 
em parceria com uma única instituição financeira, sem 
interoperabilidade com outros serviços. 

Pelo visto, um dos poucos casos de sucesso no mundo 
inteiro das teles no mercado de mobile money será 
mesmo a África, com m-Pesa e afins, mas isso se deve a 
uma série de fatores conjunturais. 

A não ser que haja uma reviravolta, tudo indica, portanto, 
que vão prevalecer soluções over the tope de dinheiro 
móvel, ou de pagamento instantâneo, conectadas a todos 
os bancos e usando a infraestrutura de telecom, mas sem 
que as teles participem do modelo de negócios.  

OS PAGAMENTOS
INSTANTÂNEOS
VÊM AÍ 

Por Fernando
Paiva. 

Editor de 
Mobile Time
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A TECNOLOGIA SEM FIO
TEM UMA PROFUNDA
INFLUÊNCIA NA
QUALIDADE DE VIDA
DE UMA NAÇÃO

As tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) 
proporcionam uma grande quantidade de oportunidades 
para a evolução dos países. Sua utilização pode potencia-
lizar diferentes mercados verticais, assim como também 
pode melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

Sobre as diferentes formas em que as TIC melhoram a 
qualidade de vida das pessoas, o Brecha Zero dialogou 
com Ken Rehbehn, que é o principal analista CritComm 
Insights, especializado em faixas de tecnologia sem fio de 
soluções tecnológicas RAN desenvolvidas pelas operado-
ras de redes públicas e privadas a medida que entregam 
serviços para agências e empresas de missão crítica. Com 
30 anos de experiencia, Rehbehn conta com conhecimen-
to em tendências de serviços sem fio como 4G/LTE e 5G, 
assim como Projeto 25 e TETRA Land Mobile Radio. 
Também se ocupa de outros temas de tecnologias como 
LPWA e IoT.

O diálogo que o Bracha Zero teve com Rehbehn permitiu 
abordar de maneira ampla a forma com que as TIC 
melhoram as condições de vida das pessoas.

Brecha Zero: Como considera que as TIC influenciam no 
desenvolvimento socioeconômico dos países?

Ken Rehbehn: As TIC servem para melhorar a qualidade 
de vida da sociedade. No que se refere à atenção da 
saúde, permite a funcionalidade da medicina à distância, 
melhora a vida das pessoas ao mesmo tempo em que as 
torna mais produtivas. Na educação, enriquece o acesso 
à uma reserva global de conhecimento, ajuda a construir 
uma sociedade pronta para o futuro. E assim, podem ser 
mencionados outros exemplos de marcados verticais 
como: bancário, comércio e segurança pública. O investi-
mento em infraestrutura de TIC de uma nação é uma base 
para o crescimento futuro.

Brecha Zero: Quais são os projetos que podem incentivar o uso 
das TIC para melhorar a qualidade de vida dos habitantes?

Ken Rehbehn: As estratégias eficazes das TIC requerem proje-
tos que trazem conectividade ao longo de um mercado. A 
conectividade, começando com interconexões de fibra com 
outros países, deve estender-se por todo o país. Como 
mínimo, se requer um backbone de fibra para alojar uma 
variedade de tecnologias de acesso de banda larga para negó-
cios e cidadãos. Fora de uma rede estrutural de fibra, extensas 
redes sem fio – fixas e móveis – podem oferecer serviços de 
dados de banda larga eficazes a um custo acessível.

Brecha Zero: Quais estratégias governamentais são úteis 
para melhorar a adoção das TIC?

Ken Rehbehn: As estratégias governamentais variam 
muito dependendo das características políticas de um 
país. Os programas de subsídios que financiam o desen-
volvimento de infraestrutura essencial podem ajudar a 
incentivar a extensão da tecnologia básica de acesso com 
e sem fio para regiões que não possuam uma base econô-
mica para a expansão da rede orgânica. Além disso, as 
parcerias público-privadas podem acelerar a expansão da 
rede em áreas marginais.

Brecha Zero: Quais Mercado verticais (finanças, saúde, 
segurança, trabalho etc) têm uma melhor recepção das TIC?

Ken Rehbehn: As organizações centradas em informação 
terão um compromisso maior com as TIC, em compa-
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ração com as que não o fazem. O setor financeiro e a 
atenção sanitária, por exemplo, dependem da infor-
mação atualizada durante períodos prolongados. Este 
setor energético também pode trazer grandes melhoras 
de produtividade graças à instrumentação e análise para 
integração das TIC em seus processos de trabalho.

Brecha Zero: Qual mercado vertical apresenta maior opor-
tunidade para aproveitamento das TIC no futuro?

Ken Rehbehn: Como analista de seguimento da 
evolução da infraestrutura de comunicações críticas, 
vejo um crescente interesse na aplicação das TIC para 
aumentar a segurança pública. O equipamento de rede 
de rádio terrestre (LMR) está envelhecendo. Tão logo a 
rede LTE de alto rendimento se torne mais acessível, se 
transformará no passo seguinte para as comunicações 
de segurança pública.

Brecha Zero: Qual exemplo de plano de conectividade 
governamental considera bem-sucedido globalmente? E 
na América Latina?

Ken Rehbehn: A rede Nacional de Banda Larga da 
Austrália (NBN) tem servido como um bom exemplo de 
um ambicioso programa nacional para enriquecer a vida 
dos cidadãos através de uma ampla extensão de territó-
rio. Na América do Sul, a iniciativa MiPyme Vive Digital 
da Colômbia é um exemplo de um movimento para 

estender os benefícios das TIC para uma categoria mais 
ampla da economia. Ajudar as micro, pequenas e 
médias empresas a acessar uma funcionalidade mais 
rica das TIC podem se traduzir em maior oportunidade e 
maior crescimento econômico.

Brecha Zero: Como é a implantação de tecnologias como 
a IoT no desenvolvimento de um país?

Ken Rehbehn: Os avanços em IoT podem ter um impacto 
positivo no país. Os sensores desenvolvidos em regiões 
remotas ajudarão a melhorar a qualidade da água e a 
distribuição de energia. No entanto, o impacto pode 
tardar muito tempo em realizar-se, já que primeiro deve 
estabelecer infraestrutura básica de rede, fixa e sem fio.

Brecha Zero: Qual importância atribuem as tecnologias 
sem fio na conectividade de um país?

Ken Rehbehn: A tecnologia sem fio tem uma profunda 
influência na qualidade de vida de uma nação. O simples 
acesso à uma mensagem SMS já tem trazido pagamentos 
financeiros aos remotos povos africanos. Graças à tecno-
logia sem fio, os trabalhadores migrantes em níveis mais 
baixos da sociedade ainda mantêm contato com suas 
famílias e comunidades. No futuro, a facilidade dos 
serviços de dados sobre ligações sem fio de banda larga 
de alta velocidade irá facilitar a expansão das TIC em 
áreas de comércio, educação, saúde e segurança pública.  

BRECHACERO.COM
UN BLOG DE

MÁS INFORMACIÓN
>>>



Entrevista 
com Javier

 Rúa-Jovet. 
Presidente 

da JRJ 
Consultants &

Legal Advisors 
de Porto Rico 

PERSPECTIVAS DO BRECHA ZERO 2020 13

O desenvolvimento das tecnologias de informação e da 
comunicação (TIC) confirma uma oportunidade para o 
crescimento de diferentes setores da economia e diferen-
tes serviços destinados a melhorar a qualidade de vida 
dos cidadãos. No entanto, também se consolidam como 
uma alternativa necessária para a reconstrução dos 
países que sofreram com desastres naturais.

Sobre ambos os temas, o Brecha Zero dialogou com 
Javier Rúa-Jovet, que preside a empresa porto-riquenha 
JRJ Consultants & Legal Advisors, LLC. Cujo objetivo 
principal são os assuntos de direito de energia, direito de 
computação e telecomunicações, direito administrativo e 
assuntos governamentais. Rúa-Jovet também é repre-
sentante da América do Norte no At-Large Advisory Board 
da Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e 
Números (ICANN, em inglês), e membro do Conselho 
Diretor da Sociedade da Internet, Capítulo de Porto Rico.

Anteriormente, Rúa-Jovet foi presidente da Junta Regula-
mentadora de Telecomunicações de Porto Rico 
(2013-2016) e do Fórum Latino-americano de Entes Regu-
ladores de Telecomunicações (REGULATEL) (2014-2015). 
A seguir a conversa com o Brecha Zero sobre a importân-
cia das TIC no desenvolvimento de um país e a recupe-
ração por trás dos desastres naturais, assim como o valor 
das redes de energia inteligentes:

Brecha Zero: Como influenciam as Tecnologias da Infor-
mação e da Comunicação (TIC) no desenvolvimento de 
um país?

Javier Rúa-Jovet: O desenvolvimento massivo de 
serviços de informação, tecnologia e comunicações 
racionalmente regulados e incentivados pelo Estado, é 
em si um parâmetro de desenvolvimento sustentável e 
melhoramento humano.

Repassemos brevemente alguns dos objetivos de desen-
volvimento sustentável estabelecidos pela ONU: 1) com-
bater a desigualdade, a pobreza e a fome, 2) promover a 
saúde e o bem-estar, 3) oferecer educação de qualidade, 
5) promover a igualdade de gênero, 6) promover indústria 

e infraestrutura, incluindo água limpa; trabalho decente e 
crescimento econômico, entre outros.

Todos esses objetivos podem ser aproveitados e catalisa-
dos pelas TIC, se a liderança pública certa for mediadora.

Brecha Zero: Como ajudam as novas tecnologias na 
redução da exclusão digital de um mercado?

Javier Rúa-Jovet: No início da década de oitenta, reinava 
em Porto Rico a Puerto Rico Telephone Company como 
provedor ultra dominante e monopolista em meu país. 
Vieram avanços tecnológicos e legais, e em 1988 já opera-
vam duas companhias sem fio. Hoje, os avanços sem fio e 
a explosão de smartphones têm permitido sustentar um 
mercado muito competitivo, que inclui mais quatro (4) 
provedoras de telefonia móvel operando em redes (Claro, 
AT&T, T-Mobile e PRwireless), dezenas de operadoras 
móveis virtuais (MVNOs segundo a sigla em inglês) e 
diversos provedores de serviços de internet com variadas 
tecnologias de última milha. Em 1996, o minuto sem fio 
poderia custar uns 40 centavos de dólar, o que, em uma 
média de 800 minutos, foi em torno de US $ 312 por mês. 

“O ESTADO TEM QUE SE FOCAR
NA 5G, NA FIBRA ÓPTICA
E FACILITAR INVESTIMENTOS” 

 PUBLICADA: 6 DE ABRIL DE 2018
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Hoje, sem subsídios ou assistência, os planos de telefonia 
móvel e internet 4G LTE são oferecidos em Porto Rico, por 
menos de US $ 30 por mês e planos em redes cabeadas e 
sem fio, bem abaixo de US $ 19 por mês. Em 1998, uma 
ligação da capital San Juan para a cidade de Mayagüez, 
no leste, por cinco minutos, custou US $ 1,26; Hoje, custa 
cerca de 19 centavos. E isso é presumir o uso de modelos 
de telefonia que hoje cedem rapidamente (quase extin-
tos) ao sucesso das Over The Tops (OTTs), como Whatsa-
pp, Messenger ou Skype, que fornecem voz e mensagens 
globais virtualmente gratuitas.

A penetração das telecomunicações em Porto Rico já é 
fundamentalmente universal, ao redor de 4 milhões de 
linhas. Porto Rico está conectado ao mundo por múlti-
plos cabos submarinos de fibra óptica hemisféricos e 
transacionais, incluindo alguns com limites teóricos de 
terabits por segundo.

Em 2001, Porto Rico registrava somente 677 mil internau-
tas. Hoje esse número se aproxima dos 3 milhões. 99,9% 
de nossa população tem algum tipo de acesso à internet 
graças, fundamentalmente, às tecnologias sem fio e aos 
telefones inteligentes. E o futuro, a curto prazo, de 1 a 3 
anos, promete que as velocidades de internet em Porto 
Rico, hoje minimamente aceitável sob os padrões 
norte-americanos, passe para o primeiro nível com a 
implementação inicial de tecnologias de agregação de 
operadoras e novos padrões 5G: é realmente possível que 
veremos velocidades de mais de 1 gigabyte em nossos 
smartphones antes do final desta década.

Brecha Zero: Quais iniciativas das realizadas pelas autori-
dades de Porto Rico foram consideradas efetivas para 
reduzir a Exclusão Digital?

Javier Rúa-Jovet: o Estado sempre deve incentivar políti-
cas públicas favoráveis para a cooperação público-priva-
da. Um exemplo muito específico foi o projeto “VíaDigi-
tal”, em que o Conselho Regulador de Telecomunicações 
conseguiu abrir e conceituar novamente os condutos 
subterrâneos da rede de semáforos do Depto. de Trans-
porte de Obras Públicas Portuárias para implantações de 
fibra óptica privada em San Juan. Na minha opinião, o 
Estado deve fornecer ao setor de TIC, de maneira planeja-
da, ordeira e justa, o público e os polos de bens públicos 
adequados, servidão, conduítes, etc. – para implantação 
de infraestrutura de banda larga.

Outro grande projeto do Conselho Regulador de Teleco-
municações foi a iniciativa TecnoAbuelos (Avós Tecnoló-
gicos), um projeto massivo de alfabetização digital para 
idosos através de oficinas gratuitas em todo Porto Rico. O 

setor da população idosa é um grupo que geralmente 
possui poucas habilidades tecnológicas e é um setor em 
crescimento em nossa ilha. Antes da emigração das famí-
lias, esses cidadãos conseguiam manter e fortalecer os 
laços de comunicação com seus filhos, netos e amigos 
por meio do uso de redes sociais e tecnologia. Ao mesmo 
tempo, estimulou a demanda por banda larga e o uso de 
serviços digitais do Estado (e-government).

Brecha Zero: Quais acreditam que são as medidas que 
ainda precisam ser feitas por parte das autoridades para 
melhorar a conectividade no mercado?

Javier Rúa-Jovet: O Estado tem que falar de gigabytes, 
não de megabytes. Tem que focar na 5G e em fibra óptica, 
e facilitar esses investimentos, incentivar o desenvolvi-
mento, o acesso e a adoção de tecnologias de futuro ao 
máximo. Contudo esta narrativa deve também incluir 
investimentos importantes estatais em infraestrutura. 
Não obstante, Porto Rico vive uma etapa onde os fundos 
públicos disponíveis são cada vez mais escassos e onde a 
economia está escondendo-se, tendências que surgiram 
após o flagelo do furacão Maria. Resta saber, no entanto, 
se o dinheiro federal multimilionário que é prometido 
como uma continuação do furacão se materializará e será 
investido corretamente. Se Porto Rico investir esse dinhei-
ro federal para fortalecer e modernizar nossa rede elétri-
ca, digamos, criando micro redes e redes inteligentes; Se 
investe na última geração de infraestruturas de comuni-
cação e se realmente implementa bons serviços de gover-
no eletrônico em todos os níveis, não é impossível pensar 
em um salto qualitativo em Porto Rico, não apenas na 
conectividade, mas no progresso tecnológico geral.

No nível governamental, acredito que devemos fortalecer 
o regulador estatal que presidi, fortalecer as estatísticas e 
dados objetivos e também melhorar a figura do Diretor de 
Informática. Acho que uma agência central profissional, 
independente e forte, focada na implementação das mais 
recentes tecnologias em todo o Estado e suas subdi-
visões, seria um bom passo adiante, algo como um Minis-
tério de Porto Rico ou um Ministério de TIC.

Brecha Zero: Quanto podem colaborar os serviços de 
telecomunicações para a recuperação dos desastres como 
os vividos recentemente?

Javier Rúa-Jovet: Todas as companhias de telecomuni-
cações demonstraram em diversos graus, ser muito inde-
pendentes da eletricidade da rede do estado e se viram 
forçadas a operar de forma limitada, mediante o uso de 
geradores de emergência e transmissores de emergência 
(cells on wheels ou COWs). No entanto, algo que resultou 
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relativamente prometedor foi a capacidade de coorde-
nação que as concorrentes do setor demonstraram no 
contexto de emergência, em particular dos acordos de 
“open roaming” que implementaram rapidamente. As 
empresas Claro, T-Mobile e AT&T implementaram um 
roaming ou comunicação aberta em benefício de todos 
os seus clientes: independente da companhia do usuário, 
este poderia receber o sinal de qualquer das companhias. 
Enquanto usuário, enfatizo que esta medida funcionou.

Acontece que o estado não tinha um plano de ação. Creio 
que o país deve planejar-se para ter uma rede própria de 
comunicação de emergência com suficiente robustez e 
resiliência para operar interruptamente no caso de um 
desastre maior. E essa rede não necessariamente tem que 
ser altamente tecnológica nem complexa: pode ser que 
radio telefones e telefonia satelital bem manejadas sejam 
suficientes. Vimos como o enorme sucesso e implantação 
da telefonia celular comercial em Porto Rico também foi 
um calcanhar de Aquiles; colocamos todos os ovos na 
mesma cesta e perdemos a capacidade de responder que 
possivelmente tínhamos antes da explosão do celular. 
Maria era um furacão terrível que parecia até incomum 
em sua intensidade de Cat. 5, mas possivelmente esse 
tipo de evento é cada vez mais comum em face da 
mudança climática.

Brecha Zero: De que maneira as redes elétricas inteligen-
tes podem melhorar a condição de vida dos cidadãos?

Javier Rúa-Jovet: As “Smart grids” (redes inteligentes) 
são redes capazes de integrar cargas variáveis e rápidas 
flutuações de oferta e demanda através da integração de 
serviços avançados de telecomunicações. Elas permitem 
que os fornecedores de eletricidade ajustam a oferta à 
demanda, em tempo real, criando grandes eficiências 
para o assinante. Além disso, essas tecnologias permitem, 
através de medidores inteligentes, o estabelecimento 
dinâmico de preços, com base nos custos no momento da 
prestação do serviço. Mesmo os assinantes do futuro 
poderão conectar seus carros elétricos a essa rede, econo-
mizando em seu consumo total de energia e até se tornan-
do exportadores líquidos; uma nova fonte de riqueza.

Brecha Zero: Quanto influencia contar com redes como 
estas para reestabelecer a energia por trás de desastres 
naturais como os ocorridos em Porto Rico?

Javier Rúa-Jovet: Conforme eu expliquei em outros 
parágrafos, as redes inteligentes, mas o que realmente 
nos ajudará a ser mais resilientes, a resistir melhor estes 
desastres e recuperar mais rapidamente os mesmos 
será o desenvolvimento geral de geração distribuída 
(não centralizada) e de micro redes. Lei número 82 de 
2010, recentemente emendada e ampliada pela lei nº 
133 de 2016, declara e estabelece a política pública em 
favor de ambas:

Em termos gerais, conforme esta lei, “energia renovável 
distribuída” é aquela renovável (fotovoltaica, eólica, 
entre outras) que “forneça energia elétrica […] para seu 
próprio consumo ou venda a um terceiro […]”. Assim, a lei 
estabelece pela primeira vez a base para o estabeleci-
mento de micro redes na ilha. Segundo a lei, uma micro 
rede ou “micro-grid” significa:

“Um grupo de cargas interconectadas e recursos de ener-
gia distribuída dentro de parâmetros elétricos claramen-
te definidos, que atua como uma entidade controlável 
única em relação ao sistema de transmissão e distri-
buição da Autoridade. O objetivo das micro redes (sic) é 
reduzir o consumo de eletricidade com base em combus-
tíveis fósseis por meio de geração local renovável e estra-
tégias para reduzir o consumo de eletricidade. As micro 
redes (sic) terão a capacidade de se conectar e desconec-
tar do sistema de transmissão e distribuição da Autorida-
de, para que possam operar tanto interconectadas 
quanto “fora da rede”.

Não é suficiente para restaurar o serviço elétrico no 
menor tempo possível, mas também, como disse a 
Comissão de Energia de Porto Rico (o regulador de eletri-
cidade local), é necessário promover “o desenvolvimento 
de um sistema elétrico resiliente, moderno e ágil. “A insta-
lação de sistemas de geração distribuída, armazenamen-
to de energia (baterias) e micro-redes são alternativas 
consistentes com esses objetivos. 
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