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Nem bem você se acostumou com os benefícios da tecnologia 3G, que mudou a forma de se 
relacionar com o celular ? transformando simples aparelhos de telefonia móvel em verdadeiros 
computadores de mão ?, e já surge outra versão para sucedê-la, que também vai transformar 
os caminhos da comunicação. Trata-se da tecnologia 4G, que começou a dar seus primeiros 
passos no Brasil, pelo menos na visão prática dos usuários, na Futurecom, o maior evento de 
Telecom e TI da América Latina, que aconteceu de 26 a 28 de outubro, em São Paulo.  
 
A principal experiência, nesse sentido, foi apresentada pela Nokia Siemens Network, uma joint 
venture formada pelas empresas Nokia e Siemens, em 2007, que resultou no que é hoje o 
segundo maior provedor de infraestrutura de telecomunicações do mundo. Pois a união 
propiciou, na feira, a única exibição comercial da tecnologia 4G, que foi feita no ambiente do 
estande da empresa com permissão especial da Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), para uso da frequência que possibilita transmissões 4G.  
 
A nova tecnologia, segundo o diretor de marketing estratégico da empresa para a América 
Latina, Ricardo Silva, oferece velocidades até 10 vezes maior do que a 3G, além de utilizar 
espectro duas vezes mais amplo, o que resulta na possibilidade de um número muito maior de 
pessoas acessarem a internet simultaneamente e de um mesmo lugar sem interrupções ou 
lentidão do sistema. “O tempo de resposta do serviço é também impressionante. Enquanto na 
3G é de 70 milissegundos, na 4G é de apenas 10 milissegundos. Abrir uma página na internet 
nessas condições é experiência das mais interessantes", disse.  
 
Com isso, de acordo com ele, um novo universo se abre para o mundo das telecomunicações. 
Para entender melhor onde se pode chegar, a Nokia Siemens fez no local demonstrações de 
transmissões ao vivo utilizando apenas além de uma câmera e um microfone uma mochila com 
um modem LTE (de Long Term Evolution ou evolução de longo prazo).  
 
“Somente com isso, um jornalista vai poder fazer a transmissão ao vivo de um evento, onde 
haja cobertura 4G, para qualquer lugar, sem a necessidade de toda a parafernália exigida 
hoje, como caminhão com antenas especiais e uso de satélites. Trata-se de uma tecnologia 
que vai mudar o conceito de negócios da TV brasileira e que pode ser usada também por 
vários outros segmentos. Imagine, por exemplo, poder fazer ao vivo toda a segurança de 
transporte de carga. Isso vai ser possível com a tecnologia 4G e um grande golpe nas 
intenções dos marginais", explica.  
 
PADRÕES 
 
A telefonia 4G promete velocidades de até 300MBps. Mas, do mesmo jeito que no passado 
houve uma disputa entre as tecnologias 3G GSM e CDMA (vencida pela primeira), também na 
4G a adoção de um sistema começou com uma guerra de padrões, entre WiMax e LTE. Apesar 
de ambas poderem coexistir, a LTE, pelo que vem ocorrendo no mundo, deve levar vantagem. 
As duas tecnologias são, na verdade, bem semelhantes: são baseadas no mesmo padrão 
(OFDMA) e usam o IP (protocolo de internet) como base. A diferença maior entre elas está na 
forma como os dados são enviados. Enquanto o WiMax usa um só canal para receber e enviar 
dados, o LTE separa a banda em dois canais, um somente para enviar e outro para receber.  
 
O LTE tem a vantagem da compatibilidade com a rede GSM. Sendo assim, não deverá haver 
incentivo das operadoras GSM para a WiMax, que entretanto está mais madura no mundo. No 
Brasil, segundo Ricardo Silva, a LTE é a que será adotada, faltando apenas a Anatel escolher a 
faixa de frequência a ser escolhida e criar licitações para os leilões. Depois disso, o processo de 
implantação do sistema segue seus cursos normais, como foi com a 3G.  
 
“As licenças LTE no mundo seguem duas vertentes: uma de 1,7GHz, adotada principalmente 
pelo Estados Unidos; e outra de 2,5GHz, que é o padrão mais utilizado na Europa e Ásia. O 
Brasil, pelo visto, já definiu que a frequência escolhida é a de 2,5GHz, que, de fato, atende 
melhor nossas necessidades. A Nokia Siemens Networks já conta com 18 referências 4G no 



mundo, ou seja, empresas que usam nossos equipamentos para prestar serviços 4G ao 
público", completa Ricardo Silva. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 4 nov. 2010, Seudinheiro, p. B-8.   


