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Mobilidade maior - Com a Copa de 2014, deve chegar ao Brasil a telefonia móvel de quarta 
geração, que permite a transmissão de dados 10 vezes mais rápida que a capacidade atual. 
Mudança vai exigir investimento pesado das empresas 
 
A novidade ainda não chegou por aqui, mas já está dando o que falar. 
 
A telefonia móvel de quarta geração, ou 4G, é uma das promessas para a Copa de 2014, 
quando brasileiros e turistas poderão transmitir os melhores momentos do mundial a partir de 
seus celulares e smartphones. 
 
Tudo graças a uma tecnologia que vai aumentar em 10 vezes a atual capacidade da internet 
móvel. 
 
A mudança, porém, será quase invisível aos usuários. Em compensação, operadoras de 
telefonia e fabricantes de eletrônicos terão muito trabalho a fazer. 
 
A começar pela unificação dos canais que transmitem a voz e os dados. Hoje, há um caminho 
para cada uma dessas funções, principalmente porque o tratamento da voz é delicado. 
 
A transmissão do som precisa ter o atraso controlado. 
 
Se os pacotes de informação não trafegam como deveriam, ocorrem falhas e a conversa fica 
cortada. Com a qualidade da quarta geração, isso não vai mais acontecer. “Na 4G, tudo vira 
dado, inclusive a voz. Você converte o som em uma sequência de bits, e as ligações passam a 
ser feitas com a técnica do voIP (voz sobre IP), como no Skype”, explica o professor André 
Barreto, do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília (UnB). 
 
Essa não é a primeira vez que o sistema de telefonia móvel muda. Antigamente, havia apenas 
a tecnologia 2G, que era feita somente para a transmissão de voz. Já a rede 3G foi 
desenvolvida para permitir a troca de dados, ao mesmo tempo em que a pessoa fazia 
chamadas. 
 
O futuro da 4G também é promissor por conta de recursos dos celulares e das torres de 
transmissão. Ambos terão mais antenas, o que permitirá mais agilidade no envio das 
informações. 
 
As antenas ficarão embutidas nos aparelhos e um chip fará a distribuição da tarefa. 
 
Além disso, as torres serão mais “espertas”. “Hoje, elas funcionam apenas como um rádio, o 
controle do tráfego é feito por outro equipamento. Só que essa conversa entre as máquinas 
provoca lentidão”, detalha o professor da UnB. 
 
O especialista explica que há uma confusão de termos quando o assunto é internet móvel. “As 
pessoas usam o conceito de forma indiscriminada, muitas vezes, como uma jogada de 
marketing”, diz. Isso porque os critérios da quarta geração foram definidos este ano pela 
União Internacional de Telecomunicações (UIT, na sigla em inglês). 
 
Ou seja, não há nada funcionando com essa tecnologia no Brasil. Segundo a UIT, a 4G precisa 
ter atraso de, no máximo cinco milésimos de segundo e taxa de transmissão de 100 megabits 
por segundo (mbps). Para se ter uma ideia, hoje esse valor não passa dos 20mbps nas 
conexões mais rápidas. 
 
A transmissão de voz e dados via celular é cada vez mais rápida. 
 
Existem padrões que definem qual o ideal para cada função. 
 



Por exemplo, para chamadas, qualquer atraso abaixo de 50 milisegundos já está bom. 
 
Para aplicações de jogos, porém, isso já é muito. 
 
MELHORIAS 
 
Enquanto a 4G não é uma realidade, as operadoras investem no avanço da 3G. Há uma 
nomenclatura que define as melhorias: long term evolution (LTE, na sigla em inglês). A LTE 
seria como a internet 3,9G. “A quarta geração não vai substituir esse sistema, são tecnologias 
que se complementam e podem operar ao mesmo tempo”, esclarece Erasmo Rojas, diretor 
regional da 4G Americas, entidade que representa as empresas de telefonia. 
 
Antes que a 4G comece a funcionar, governo e as operadoras de telefonia do País precisam 
vencer uma etapa essencial: a divisão da faixa de transmissão. Pode não parecer, mas os 
dados trafegam em “caminhos” definidos por lei. 
 
É por isso que muitas emissoras se incomodam com rádios piratas: elas acabam interferindo 
no canal legitimamente estabelecido. O leilão das faixas de transmissão é feito pela Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel), que também decide qual faixa as operadoras poderão 
utilizar. A princípio, a web 4G vai funcionar na faixa de 2,5 gigahertz. 
 
O leilão da Anatel estava previsto para ocorrer somente em 2013. Com a Copa do Mundo, 
porém, é provável que o processo seja antecipado para o ano que vem, embora o conselho 
diretor da Anatel ainda não tenha discutido o assunto. 
 
Depois disso, as companhias terão de investir na aquisição de equipamentos, que, segundo o 
representante da 4G Americas, devem ser produzidos em larga escala a partir da metade do 
ano que vem. 
 
“O sistema precisa ganhar maturidade para que os preços diminuam. Até que isso aconteça, 
nós vamos continuar fazendo investimentos da rede 3G”, avisa Leonardo Capdeville, diretor de 
planejamento e tecnologia de rede da Vivo. “O caminho atual é o LTE. A tecnologia 4G 
propriamente dita está começando a amadurecer. Qualquer teste que nós fizéssemos agora 
teria de ser refeito daqui a seis meses”, afirma Janilson Bezerra, responsável pelo setor de 
inovação tecnológica da TIM. 
 
Para o professor André Barreto, a concorrência vai regular a chegada da tecnologia 4G no 
Brasil. 
 
“As operadoras de telefonia não estão morrendo de vontade de fazer essa migração, elas mal 
se recuperaram dos investimentos feitos na rede 3G”, diz. “Mas uma delas vai começar o 
processo e aí as outras terão que se adaptar”, prevê o especialista da UnB. 
 
Além disso, é provável que a absorção dos recursos da quarta geração ocorra aos poucos. 
 
Primeiro, a nova tecnologia deve ser amplamente utilizada na troca de dados entre máquinas. 
 
“Uma tendência é que os eletrônicos se conectem entre si, com um aparelho do meu carro 
‘conversando’ com outro que está no meu escritório”, exemplifica Erasmo Rojas, da 4G 
Americas. 
 
Depois disso, a novidade deve atrair os chamados heavy users, pessoas que precisam de 
rapidez na troca de dados. “Durante a Copa, vamos chegar ao auge, porque pessoas de todo o 
mundo vão querer transmitir notícias e imagens sobre o evento”, aposta Rojas. 
 

 
 
A cruel lei do mercado de consumo 
 



As pessoas mal se acostumaram à 3G e lá vem a 4G. Se você, leitor, ficou confuso, acredite, a 
avalanche de lançamentos tem uma razão de ser.Os criadores da tecnologia da terceira 
geração que foi especificada pela União Internacional de Telecomunicações (UIT) em 2000 não 
queriam pensar em evolução do sistema por um bom tempo. 
 
Cerca de dois anos depois, no entanto, outro conglomerado de empresas criou o Wimax, uma 
tecnologia para a banda larga sem fio, que já prometia taxas de navegação bem mais altas. 
“Aí o pessoal da 4G percebeu que tinha um concorrente pesado e quis correr atrás do 
prejuízo”, conta o professor André Barreto. 
 
Foi quando surgiu o long term evolution (LTE), que seria como uma evolução da internet 3G, 
mas ainda não a quarta geração propriamente dita. Somente este ano, a UIT decidiu 
especificar o que a internet 4G deve ter. O novo sistema também está sendo chamado de LTE-
A. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 18 nov. 2010, Seudinheiro, p. B-8.   


