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O Brasil tem, atualmente, dez milhões de internautas que acessam a web com conexão banda 
larga. Desse total, 1,4 milhão utilizam o celular com tecnologia 3G para ficar online – a 
expectativa é fechar 2008 com 3,5 milhões de unidades. Diante desse cenário, dizer que a 
rede pode entupir algum dia. Mas, segundo a Nokia Siemens Networks, esse dia está mais 
próximo do que se pode imaginar. 

Em 2013, o País terá 200 milhões de celulares, dos quais metade terá conexão 3G. Segundo 
estudo da companhia, o tráfego de dados passará dos atuais 35 gigabites por segundo para 
1700 gigabites por segundo, em um ritmo de crescimento em torno de 90% ao ano, 
influenciado pelo aumento do acesso à internet e downloads efetuados pelos celulares. 

“O tráfego de redes cresce exponencialmente. Precisamos de uma tecnologia mais eficiente 
para acesso às redes 3G desde agora”, explicou Wilson Santos, diretor de soluções para a 
América Latina da Nokia Siemens, em coletiva de imprensa realizada na última quarta-feira 
(29/10), durante o Futurecom. 

Além disso, os 3 megahertz (MHz) utilizados na banda W-CDMA atualmente vão passar para 
265 MHz daqui cinco anos. Na análise da Nokia Siemens, há 115 MHz disponíveis. Ou seja, não 
houver investimento, haverá um estrangulamento de rede em 2011. Santos observa que não 
necessariamente acontecerá um apagão na rede, mas as operadoras não conseguirão 
adicionar novos usuários e terão dificuldades para oferecer serviços aos clientes já incluídos na 
base. 

A solução, diz o executivo, é investir em novas redes como o LTE (Long Term Evolution). 
Apesar das previsões indicarem que a tecnologia estará disponível no mercado internacional 
entre 2009 e 2010, a Nokia Siemens prevê que o Brasil já terá o LTE em 2011. 
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