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Como a tecnologia 4G vai mudar sua vida
Seu celular pode virar um parque de diversões, mas você vai pagar mais por isso. Por Gustavo Brigatto e João Luiz Rosa, de São Paulo

Fonte: Fabricantes, GSMA, 4G Americas. * No Brasil, a Sky usa, desde o ano passado, tecnologia de transmissão de dados WiMax, considerada 4G

Primeiro celular a ser 
vendido comercialmente, 
tinha 33 centímetros (cm) 
de altura, 4,5 cm de 
largura e 8,9 cm de 
espessura. Pesava 794 
gramas. A bateria tinha 
autonomia de 1 hora de 
conversação e 8 horas em 
espera. No lançamento, 
custava US$ 3995

Um dos aparelhos de 
maior sucesso da 
fabricante finlandesa. 
Tinha como principal 
atrativo o jogo “Snake”, 
em que uma cobra dava 
voltas pela tela do celular. 
Media 13 cm de altura, 
4,75 cm de largura e 3 cm 
de profundidade. O peso 
era de 170 gramas
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O sucessor natural da 
bem-sucedida linha 
StarTAC tinha um das 
menores dimensões entre 
os aparelhos lançados até 
hoje: 8,3 cm de altura, 4,1 
cm de largura e 2,7 de 
profundidade. Pesava 
apenas 68 gramas com 
um modelo de bateria 
mais fina

Os aparelhos da canadense 
RIM incorporaram o teclado 
dos computadores para 
facilitar a vida de quem 
precisava enviar e receber 
mensagens e e-mails. A 
primeira linha com tela 
colorida tinha 11,3 cm de 
altura, 7,4 cm de largura, 
2cm de profundidade e 
pesava 136 gramas

O primeiro iPhone deu 
início à era dos aparelhos 
com grandes telas 
sensíveis ao toque. 
Tinha 11,5 cm de altura, 
6,1 de largura e 1,1 
de profundidade, com 
peso de 135 gramas. A 
Apple nunca mudou o 
tamanho do display do 
iPhone: 3,X polegadas

Com 4,8 polegadas de 
tela, o modelo mais 
recente da companhia 
sul-coreana tem uma das 
maiores dimensões entre 
os aparelhos no mercado 
hoje. Tem 13,7 cm de 
altura, 7,1 cm de largura 
e espessura de menos 
de 1 cm. O peso é 
de 133 gramas
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Efeito colateral
Mais componentes eletrônicos e tela grande estão fazendo com que os celulares fiquem maiores

(1983)
DynaTAC 8000X 

Redes 4G em operação no mundo
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O número de usuários 
do 4G hoje é de 
25 milhões, podendo 
chegar a 50 milhões 
até o fim do ano

São 83 redes 
em serviço em 
43 países

197 dispositivos 4G 
estão à venda no 
mundo, sendo que 60% 
são modens

O acesso à banda larga por 
meio do PC representa 
80% do tráfego de dados 
com a tecnologia, apesar de 
só representar 4% da base 
de assinantes

A expectativa é que o número
de assinantes de 4G no 
mundo chegue a 592 
milhões em 2016, o 
equivalente a 7,3% do 
mercado de telefonia móvel

MONTENEGRO
MOLDÁVIA

Pre p a ra - s e
para o retorno
dos grandes
a p a re l h o s
De São Paulo

Quem quiser um telefone com
tecnologia 4G terá que se acostu-
mar com algumas novas caracte-
rísticas. A primeira delas é o ta-
manho dos aparelhos. Os smart-
phones preparados para as redes
4G têm telas enormes, que, se-
gundo os fabricantes, foram pro-
jetadas para oferecer melhor ex-
periência na hora de assistir a ví-
deos e disputar jogos on-line.

Apesar de maiores, porém, os
smartphones 4G são mais finos.
A espessura de alguns aparelhos
chega a ser de menos de um cen-
tímetro. E em termos de peso
não há grande variações em re-
lação aos smartphones 3G.

A tendência de crescimento
das telas não é exatamente nova.
A mudança começou em 2007,
com a chegada do iPhone e sua
tela de 3,9 polegadas, e ganhou
força nos anos seguintes com
modelos como o HTC Ultimate,
de 4,7 polegadas, e o recém-lan-
çado Galaxy S III, com 4,8 polega-
das. O movimento fez surgir até
uma nova categoria de apare-
lhos, os “foblets”. Com telas entre
5 e 6 polegadas, esses equipa-
mentos tentam unir a telefonia
aos recursos disponíveis nos ta-
blets. Os principais representan-
tes da categoria são o Samsung
Galaxy Note e o LG Optimus Vu.
Mas é com a 4G, que transmite
conteúdo em alta definição até
vinte vezes mais rápido que as re-
des 3G, que as telas enormes real-
mente se justificam.

Como toda tecnologia que
chega ao mercado, os telefones
4G custarão mais caro ao desem-
barcar no Brasil. Enquanto os
smartphones 3G mais parrudos
disponíveis atualmente custam
até R$ 2,2 mil sem subsídio da
operadora, os 4G poderão ter
preços de até R$ 3 mil. Segundo
Rodrigo Ayres, gerente de estra-
tégias de celular da LG, os valores
mais altos são explicados pela
baixa escala que a 4G tem no
mundo — o que torna seus uso
mais caro para os fabricantes —, e
também por componentes avan-
çados colocados nos aparelhos.
“Não se justifica fazer um apare-
lho 4G com componentes que
não os ‘t o p’ de linha. Mas aos
poucos isso será adaptado, redu-
zindo os preços”, diz.

Quem quiser economizar com-
prando um aparelho no exterior,
terá de ler atentamente as especi-
ficações técnicas dos telefones. É
que nem todo aparelho funciona-
rá no país. O Brasil optou por um
tipo de 4G que é diferente do usa-
do nos Estados Unidos e na maio-
ria dos países da Europa, o que
torna alguns modelos incompatí-
veis. O novo iPad, por exemplo,
funciona no padrão americano,
de 700 megahertz (MHz) e não
poderá usar a 4G das operadoras
brasileiras. Em boa parte da Euro-
pa a tecnologia usada é a de 2,6
gigahertz (GHz). Por isso, é preci-
so ter certeza que o telefone com-
prado no exterior funciona na fre-
quência de 2,5 Ghz.

Mesmo que não seja um fã de
tecnologia, é difícil que nas últi-
mas semanas você não tenha ou-
vido falar da 4G. Trata-se da quar-
ta geração da telefonia celular. O
governo federal recentemente
leiloou as faixas de frequência
que vão permitir sua adoção no
país a partir de 2013, embora al-
gumas operadoras estejam di-
zendo que pretendem lançar o
serviço até o Natal deste ano. A
4G promete velocidades de cone-
xão até dez vezes mais rápidas
que a média atual, mas na prática
o que isso significa para você?
Que benefícios reais serão pro-
porcionados pela 4G? E, o mais

importante, quanto você terá de
gastar por essas comodidades?

Para começar, você terá de tro-
car seu aparelho. Os modelos
atuais, baseados na terceira gera-
ção ou 3G, não funcionam sob a
nova tecnologia. Prepare-se para
gastar mais. Nenhum aparelho
4G chegou ao país até agora — e
isso nem faria sentido —, mas a
estimativa é que os modelos da
quarta geração custem de 30% a
50% mais que os dispositivos ven-
didos atualmente.

Essa não é a única maneira pe-
la qual a 4G vai atingir seu bolso,
ou bolsa. Lembra dos “tijolões”
dos primeiros tempos, que qua-

se cobriam o rosto quando usa-
dos? Os telefones 4G não che-
gam a tanto, mas são muito
maiores que os atuais. Ou seja,
eles não vão caber no bolso de
qualquer paletó ou naquela bol-
sa de festa minúscula.

A volta dos mamutes, pelo me-
nos sob os padrões atuais, se deve
a dois motivos. Um deles é de ca-
ráter técnico: os aparelhos 4G
têm mais componentes eletrôni-
cos, logo, precisam de uma caixa
maior. O segundo ponto é que
ninguém quer ver vídeos — uma
das principais apostas da 4G —
em uma tela reduzida. O tama-
nho pode não fazer muita dife-

rença na hora de acompanhar no
celular as maldades de Carmi-
nha, a megera da novela das oito.
Isso porque uma cena de novela
costuma trazer detalhes relevan-
tes em close. Mas pense em um
jogo de futebol... Em um con-
fronto Corinthians versus San-
tos, você correria o risco de con-
fundir Neymar com Romarinho.

A transmissão de entretenimen-
to ao vivo, como novelas e futebol,
não é a única atração da 4G. Nos
países onde a rede está em funcio-
namento, as operadoras vêm tes-
tando uma série de serviços apri-
morados. Se você pensa duas vezes
antes de baixar músicas e filmes —

ninguém gosta de ficar pendurado
no aparelho enquanto espera a
conclusão do download — a 4G
pode ser um alívio. Mais veloz, a re-
de permite concluir o trabalho em
um prazo muito mais curto. Essa
mesma rapidez confere dinamis-
mo aos jogos via internet.

Tudo isso mostra que 4G está
voltada à transmissão de dados, e
não de voz. Você já deve ter dedu-
zido o que isso significa: não ha-
verá nenhuma mudança signifi-
cativa na qualidade das suas con-
versas por telefone. Na prática,
será uma infraestrutura mista. Se
você contratar um serviço 4G, os
dados trafegarão sob velocida-

des mais altas, mas a voz será re-
direcionada para as atuais redes
2G ou 3G, que coexistirão com a
tecnologia mais recente.

A despeito disso, você vai gastar
mais com a conta do celular. As
operadoras estão começando a
montar suas estratégias e não fa-
lam de tarifas. Mas mesmo que não
façam reajustes, o aumento é ine-
vitável. O motivo é que os pacotes
reúnem um certo número de me-
gabits, correspondentes ao tráfego
de dados. Para ter acesso a serviços
avançados, que consomem mais
banda, o consumidor terá de “con -
tratar ” um número de megabits
maior. E, claro, pagar por eles.

Ve l o c i d a d e
p ro p o rc i o n a
va r i e d a d e
de serviços
De São Paulo

A chegada da 4G pode gerar
uma nova onda de ofertas de ser-
viços por parte das operadoras e
aumentar consideravelmente o
acesso a vídeo pela internet a
partir de dispositivos móveis. Jo-
gos on-line, acesso a arquivos ar-
mazenados em serviços na nu-
vem e a tão prometida videocon-
ferência ganharão impulso com
as novas redes, que prometem
velocidades de até 100 megabits
por segundo (Mbps). “Nos últi-
mos anos, a capacidade de pro-
cessamento dos telefones e dos
tablets evoluiu muito mais rápi-
do que a capacidade das redes.
Com a 4G, os dois lados ficam
equilibrados”, diz Fernando Bel-
fort, analista da empresa de pes-
quisa Frost & Sullivan.

Em países onde a 4G já está em
funcionamento, as operadoras co-
meçam a testar ofertas capazes de
tirar proveito das novas redes. A
AT & T, dos Estados Unidos, oferece
a possibilidade de assistir, em tem-
po real, a vídeos de sistemas de se-
gurança em alta definição. Na Co-
reia, a LG U+, operadora controla-
da pelo grupo LG, tem seu próprio
serviço de transmissão de vídeo
pela internet, que compete com
empresas como a Netflix.

Mas o foco das operadoras está
na venda de modems para acesso
à internet. Segundo levantamen-
to da empresa de pesquisa P yra-
mid Research, 80% do tráfego de
dados com 4G no mundo vem
desses equipamentos, usados em
computadores portáteis ou de
mesa. Com isso, os usuários pa-
gam mais pelo serviço. De acordo
com Vinícius Caetano, analista da
Pyramid, isso ocorre porque os
planos com capacidade ilimitada
de dados para acessar a internet
estão sendo abandonados pelas
operadoras. “A tendência é de
predomínio dos planos com fran-
quia mensal”, diz. Sob esse mode-
lo, quem usa mais, paga mais. Ho-
je, as franquias oferecidas no Bra-
sil variam entre 250 megabytes
(MB) por mês a 1 gigabyte (GB)
por mês. Mas com a 4G, pacotes
mais parrudos terão que ser ofe-
recidos, já que serviços como a
transmissão de vídeo em alta de-
finição consomem muito mais
dados. A tendência é que os pla-
nos mensais fiquem mais caros.

A maior velocidade da 4G está
ligada à sua origem. Diferente-
mente da 3G, sistema de voz que
recebeu a capacidade de trans-
mitir dados, a 4G foi criada para
transportar dados. Por isso,
quando o usuário fala em seu te-
lefone 4G, a conversa segue pelas
redes 2G e 3G, sem consumir es-
paço da transmissão de dados. As
novas redes aproximam a inter-
net móvel do mundo fixo no que-
sito técnico que mede o tempo
que as informações levam para
viajar de um ponto a outro, cha-
mada de latência. Enquanto na
3G esse tempo chega a ser de 50
milissegundos (ms), na 4G costu-
ma ficar em 20 ms. Nas redes fi-
xas a variação é de 5 ms a 10 ms.

Garantir qualidade é desafio das teles
Bruna Cortez
De São Paulo

A chegada da terceira geração
de telefonia móvel (3G), em
2008, trouxe uma infinidade
de novos usos para os apare-
lhos celulares. Ao mesmo tem-
po, a julgar pelo número de re-
clamações registrado nos ór-
gãos de defesa do consumidor,
parece claro que a qualidade
do serviço deixou arranhões
profundos na relação dos usuá-
rios com as operadoras de tele-
fonia. Seja pela velocidade de
conexão abaixo da contratada
ou pela qualidade ruim do si-
nal, o consumidor tem se irrita-
do frequentemente ao acessar a
internet pelo celular. Agora,
com a 4G, o receio dos órgãos

de defesa do consumidor é que
a história se repita.

“O chamariz do serviço de 4G
é a velocidade. É fundamental
cobrar para que essa oferta seja
c u m p r i d a”, afirma Marta Aur, as-
sessora técnica do Procon-SP. Em
2011, o órgão recebeu 20,7 mil
reclamações sobre os serviços de
telefonia móvel, ante as 18,3 mil
de 2010. O Procon-SP não separa
as reclamações por categoria,
por isso não é possível saber
quantas delas referem-se ao ser-
viço de 3G.

O fato de o padrão 4G chegar
ao país antes que a rede 3G tenha
sido completada é um dos fato-
res que motivam o receio dos ór-
gãos de defesa do consumidor.
“As operadoras vão ter de pensar
na 4G, mas sem esquecer de pro-

curar soluções para os proble-
mas da 3G que ainda não foram
resolvidos”, diz Marta.

A expectativa dessas organiza-
ções é que os erros cometidos
com a 3G sirvam de lição para as
operadoras. As teles já sabem as
áreas onde têm mais problemas
com sinal e poderão ampliar seus
esforços nessas localidades.

“Além de conhecer as áreas
com maior fluxo de usuários de
dados, as operadoras conhecem
até certo ponto o perfil de uso
dos seus assinantes. Dessa forma,
com investimento e planejamen-
to adequado, há poucas chances
de a 4G dar errado”, diz Vinícius
Caetano, analista da empresa de
pesquisa Pyramid Research.

Em nota, a Claro e a TIM disse -
ram realizar investimentos cons-

tantes em suas redes. A Oi e a Vivo
não comentaram o assunto.

De acordo com Veridiana Ali-
monti, advogada do Instituto
Brasileiro de Defesa do Consu-
midor (Idec), o novo regulamen-
to da Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel) sobre a
prestação de serviços móveis,
aprovado em outubro de 2011,
pode ajudar a melhorar a quali-
dade do serviço.

Em maio, a Anatel aprovou
um novo regulamento de san-
ções administrativas, que am-
pliou o leque de punições para
as operadoras. Uma novidade é
o termo de ajustamento de con-
duta. Em vez de receber uma
multa, a operadora teria, por
exemplo, de investir em sua rede
para melhorar o serviço.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 jun. 2012, Eu & Investimentos, p. D8.




