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Notas e análises. Acompanhe as
notícias de tecnologia no site do Link
www.estadao.com.br/link

O que é o 4G?
É a quarta geração das tecnologias de 
telefonia celular. Ela tem uma capacidade 
muito maior para trocar dados nas redes 
das operadoras. E, por isso, a conexão de 
internet nos smartphones e tablets 
compatíveis é mais estável e mais rápida

Diferenças de velocidades

Limite para chegada do 4G

Smartphones 4G homologados no Brasil
Motorola 

Razr HD 

Samsung 

Galaxy 

SIII LTE 

Nokia

920

Exemplos de 
download*

Preços

Claro

Planos 4G pós-pagos 
para smartphones*

Planos para modem 4G 
(para computadores)

5GB
10GB

R$ 119,90
R$ 199,90

R$ 219,30
R$ 267,71
R$ 321,71
R$ 405,72

100”
200”
400”
600”

*Sujeita a 
interferências e 
quantidade de 
aparelhos conectados 
ao mesmo tempo

*Franquia de 5GB de dados. Depois que o limite 
é atingido, a velocidade é reduzida. Todos os 
planos incluem ligações ilimitadas locais e de 
DDD para celulares Claro e SMS ilimitado para 
qualquer telefone)

Filme longa-metragem 
(700MB)

46’’40’

1h

TECNOLOGIAS

VELOCIDADE PRÁTICA*

GSM/GPRS/
EDGE

MINUTOS DE 
LIGAÇÃO

PREÇO 

Oi*

*Valores para o Rio de Janeiro

Planos para smartphones
R$ 98/mês (5 GB) + 
plano de ligações

Planos para modems 
(computadores) e tablets
R$ 188/mês (10 GB) + 
R$ 99 pelo modem

LTEUMTS/WCDMA/
HSDPA

Até 
473,6 Kbps

Até 

12 
Mbps 

Até 

100 
Mbps 

Até 
2 Mbps

VELOCIDADE TEÓRICA

Até 
130 Kbps

Até 
14,4 Mbps

2G 3G 4G

CONSIDERANDO VELOCIDADES 
DE 2MPBS (3G) E 12 MBPS (4G)

Um episódio de uma 
série (380MB)

Uma música (5MB)

7’’46’

1h

25’’20’

1h

4’’13’’

1h

1h

3,3’

1h

20’
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Expectativa de crescimento de 
3G e 4G no mundo 
EM MILHÕES DE ASSINANTES

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Crescimento do tráfego de dados 
por redes móveis no mundo
EXABYTES POR MÊS

2011 2012 2013 2014 2015 2016

0,6
1,3

2,4

4,2

6,9

10,8
1 exabyte = 1 bilhão de gigabytes

Velocidade média mundial de 
tráfego nas redes móveis
EM KBPS

2012 2013 2014 2015 2016 2017

526
817

1.233

1.857

2.725

3.898
AUMENTO 

MÉDIO ANUAL

54%

ATÉ 30 DE ABRIL
DE 2013
Todas as 
cidades-sede da Copa 
das Confederações

ATÉ 31 DE DEZEMBRO 
DE 2013
Todas as sedes e 
subsedes da Copa do 
Mundo

ATÉ 31 DE MAIO 
DE 2014 
Capitais e municípios
com mais de 500 mi
habitantes

ATÉ 31 DE DEZEMBRO 
DE 2015
Municípios com mais de 
200 mil habitantes

ATÉ 31 DE DEZEMBRO 
DE 2016
Todos os municípios 
com mais de 100 mil 
habitantes

ATÉ 31 DE 
DEZEMBRO DE 2017
Todos os municípios 
entre 30 e 100 mil 
habitantes

Jaboatão dos 
Guararapes

*Serviço já oferecido 
pela operadora claro

FONTES: ANATEL, TELECO, 
INFORMA TELECOM, 4G 
AMERICAS, UNIÃO 
INTERNACIONAL DE 
TELECOMUNICAÇÕES, CISCO

Belo 
Horizonte

Recife

Salvador
Feira de Santana

Rio de Janeiro
Búzios*
Paraty*

São Gonçalo
Duque de Caxias
Nova Iguaçu

Uberlândia
Contagem 
Juiz de Fora

Campos do Jordão*

São
Paulo*

Guarulhos
Campinas
São Bernardo do 
Campo
Santo André
Osasco
São J. dos Campos
Ribeirão Preto
Sorocaba

Curitiba*

Fortaleza

Natal

Cuiabá

Brasília

Manaus

Rio Branco

MG

CE
MA

PI

PA

RR

RN

DF

TO

GO

AP

RJ

SP

PR

PE
AL

SE

PB

BA

Porto Alegre*
RS

AM

RO

AC

MT

MS

Porto Velho
Maceió

Aracaju

Macapá

Boa Vista

João 
Pessoa

Belém

São Luís

Teresina

ES

Vitória

Joinville

Londrina

Goiânia

SC

Florianópolis

Palmas

Campo Grande

Samsung Galaxy Note II

Samsung Galaxy SIV 

Samsung Galaxy Express 

Sony Xperia ZL 

Nokia 820 

LG Optimus G 

LG Optimus F5

Blackberry Z10

INFOGRÁFICO/ESTAD

● Pesquisa da Anatel mostrou
alta insatisfação entre os usuá-
rios de telefonia móvel, incluindo
em relação à banda larga. O 4G
pode melhorar essa percepção?
Sim. A pesquisa tem dados
aparentemente contraditórios
porque ela diz que o consumi-
dor do pré-pago está mais sa-
tisfeito do que o do pós-pago.

● Por que é contraditório?
Porque todo mundo está usan-
do a mesma rede, os serviços
são muito parecidos. Por que
o consumidor do pré-pago es-
taria mais satisfeito? Acho que
tem a ver com o 3G, que está
congestionado. O usuário fica
insatisfeito com o telefone,
mesmo que o serviço de voz
esteja melhor.

● Para o sr. o serviço 3G hoje no
Brasil não é adequado?
Não quero desqualificar o 3G.
Aposto que, com a migração
de clientes para o 4G, o 3G
pode desafogar. Nós estamos
cobrando infraestrutura e in-
vestimento no próprio 3G.
Hoje ele está insatisfatório.

● No leilão do 3G o governo
também fez exigências sobre a
cobertura do serviço. É
possível garantir
que a quali-
dade do 4G
será me-
lhor?
A Anatel
mudou os
critérios de
cobrança. As

empresas estão fazendo a co-
bertura de mais de 2.500 mu-
nicípios com 3G no Brasil. Is-
so dá mais de 80% da popula-
ção. Mas o serviço cresceu
num ritmo expressivo e as em-

presas não se
prepararam.

Foi um er-
ro. Muda-

mos os cri-
térios, esta-

mos fazen-

do um monitoramento men-
sal e vendo melhora.

● A principal crítica ao 4G é que
os aparelhos comprados no exte-
rior e os dos turistas não vão fun-
cionar aqui. Isto é um problema?
Nem todos os países usam o
700 MHz (frequência adotada
nos EUA). Tem vários usando
o 2,5 GHz (padrão brasileiro).
Essa era a frequência que po-
díamos usar, porque o 700
MHz hoje é da televisão analó-
gica. Caminhamos para usar o
modelo da região Ásia-Pacífi-
co, mais adequado à nossa rea-
lidade. A tendência é que os
aparelhos funcionem em to-
das as frequências. / F.S.

1.
O 4G é mais rápido?
Sim. Na prática, o 4G atinge
pelo menos 5 Mbps, enquan-
to o 3G tem velocidades en-
tre 1 Mbps e 3 Mbps. Nos
EUA, ela chega a ser de 18
Mbps – em média.

2.
Celular 4G comprado no
exterior funciona aqui?
Se vier dos EUA, não. A fre-
quência adotada no Brasil
impede o uso de aparelhos
que operam em outras fai-
xas. É esperado que no futu-
ro os celulares sejam compa-
tíveis com faixas distintas.

Filipe Serrano

Uma tecnologia ainda cara,
compatível com poucos celu-
lares e disponível apenas em
certos bairros de algumas ci-
dades do País. É nesse cená-
rio que começa a funcionar
no Brasil a quarta geração de
tecnologias de telefonia mó-
vel (4G), uma aposta que ten-
de a melhorar a velocidade
do serviço de internet móvel
– isto é, a conexão usada nos
smartphones e tablets.

O cronograma definido pela
Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel) dá um
prazo até amanhã para que as
operadoras de celular come-
cem a operar suas redes 4G
nas seis cidades que vão sediar
a Copa das Confederações en-
tre 15 e 30 de junho.

Algumas empresas como
Claro e Oi já se adiantaram ao
prazo limite e começaram a
vender o serviço para os consu-
midores. Na semana passada,
a Claro inaugurou sua rede
também na cidade de São Pau-
lo – que não sediará o evento
esportivo em junho, assim co-
mo Curitiba e Porto Alegre,
que também começaram a ser
atendidas pela operadora an-
tes do cronograma oficial.

Até sexta-feira, Vivo e TIM
não tinham divulgado os valo-
res dos seus planos 4G e as ci-
dades cobertas, o que deve ser

anunciado nesta semana.
Inicialmente, poucas pes-

soas terão acesso à nova tecno-
logia. Apenas smartphones
compatíveis captam o sinal e
existem 11 modelos homologa-
dos (autorizados) no País com
a tecnologia 4G. O mais barato
deles é encontrado no varejo
por R$ 1.240, sem descontos
de operadoras.

Já os consumidores que
compraram celulares 4G nos
Estados Unidos (como o iPho-
ne 5) não vão se beneficiar da
conexão que pode ser até dez
vezes mais rápida do que o 3G.
Isso ocorre porque a frequên-
cia adotada nos EUA – e em
muitos outros países – é dife-
rente da que opera no Brasil.

Além disso, a instalação da
infraestrutura está em fase ini-
cial. A Anatel exigiu a cobertu-
ra de pelo menos 50% da área
dos municípios com a nova tec-
nologia e, por enquanto, o 4G
está disponível em apenas al-
guns bairros. O Link usou um
celular 4G da Claro na semana
passada em parte das zonas
norte e oeste de São Paulo e
não encontrou o sinal de quar-
ta geração nesses locais.

“A tecnologia ainda é nova,
está sendo testada e a cobertu-
ra é baixa. Existe o risco de o
usuário ter uma experiência
de uso ruim, mas as operado-
ras têm que lançar porque têm
as obrigações”, diz a analista

Marceli Passoni, da consulto-
ria Informa Telecoms & Me-
dia. “A partir do próximo ano,
as empresas devem migrar os
usuários mais ativos para a re-
de 4G, mas a tecnologia ainda
vai ser adotada pelos consumi-
dores em larga escala. Isso vai
ocorrer em 2015 ou 2016.”

Segundo ela, o alto preço do
serviço contribui para que o

4G atraia poucos consumido-
res nesta primeira fase de ins-
talação.

A consultoria estima que o
Brasil tenha 930 mil assinan-
tes de serviços 4G até o fim do
ano. O número é pequeno
comparado aos 264 milhões de
linhas móveis ativas no País –
das quais 61,3 milhões são celu-
lares com tecnologia 3G. Rela-
tório da Anatel de março regis-
trava 14 mil aparelhos 4G ati-
vos no Brasil. Mas a previsão é
que a quarta geração cresça
muito nos anos seguintes. Em
2017 a quantidade de linhas ati-
vas pode chegar a 28 milhões,
segundo a Informa.

Para Erasmo Rojas, diretor
para América Latina da 4G
Americas – associação da in-
dústria de celulares –, as opera-
doras têm de usar o tempo an-
tes da Copa das Confedera-
ções e da Copa do Mundo no
Brasil para testar a rede e, as-
sim, oferecer um serviço de
boa qualidade. “A tecnologia
vai funcionar. A questão é se
vai haver capacidade e cobertu-
ra suficientes para garantir o
funcionamento não só nos es-
tádios, mas também no uso
diário”, diz. “É importante que
essa experiência em junho seja
bem feita para que os brasilei-
ros não tenham a mesma dúvi-
da que hoje têm em relação ao
3G e que a 4G seja uma rede
em que se possa confiar.”

Limitada, telefonia 4G chega ao Brasil

ENTREVISTA

PERGUNTAS
& RESPOSTAS

‘O serviço 3G está insatisfatório’

Promessa para o futuro. Quarta geração das tecnologias de transmissão de voz e dados em redes de celular tem capacidade de
fazer que a internet fique mais rápida e estável nos smartphones e tablets; porém, o preço do serviço ainda é alto e a cobertura, restrita

Paulo Bernardo, ministro das Comunicações

Quarta geração
é mais veloz

LINK ONLINE

Adequação.
Para Bernardo,
migração vai
desafogar rede 3G
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B10.




