Com velocidade três vezes superior à que temos hoje, a quarta geração de
celulares permitirá até videoconferências. No Brasil, a novidade chega em 2012

N

em bem chegamos à terceira geração dos celulares e uma próxima evolução está a caminho. Pelo que se viu na Mobile World Congress, a
maior feira de celulares do mundo, que aconteceu em Barcelona, Espanha,
no mês passado, as redes 4G com tecnologia LTE (Long Term Evolution) começarão a se materializar em alguns lugares do mundo ainda neste ano.
A promessa é de uma velocidade no mínimo três vezes maior que a disponível hoje,
quando acessamos a internet pelo celular ou por modem 3G. Em números: enquanto a terceira geração atinge uma velocidade de 5 a 6 Mbps (no Brasil é de até 1 Mbps),
a quarta geração chega a 100 Mbps. Isso significa que, no celular, poderemos
não só acessar o YouTube mas também transmitir vídeos em alta resolução.
"Será possível ir a um show de rock e mostrar o que estamos vendo aos
amigos em tempo real", diz Ken Wirth, presidente de 4G e LTE da Alcatel-Lucent, uma das empresas que prometem colocar a rede em funcionamento nos Estados Unidos, com a operadora Verizon, até o final deste ano.

Na maior parte do mundo, a
quarta geração ainda está distante.
"A maioria dos países ainda precisa
evoluir no 3G antes de explorar comercialmente as redes 4G", diz Wu
Zengqi, vice-presidente sénior da
ZTE, empresa chinesa que está entre
as três maiores fornecedoras de infraestrutura para operadoras de todo o
mundo. No Brasil, a tecnologia ainda
não foi regulamentada e a previsão é
que chegue em 2012._ SILVIA BALIEIRO
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