
GSMA estima que conexões 4G-LTE chegarão a 1 bilhão em 2017  
 
O número de conexões 4G-LTE em todo o mundo deverá ultrapassar a marca de um bilhão até 
2017, de acordo com um novo estudo da GSMA Intelligence. Até 2017, espera-se que a LTE 
represente cerca de um em cada oito dos mais de oito bilhões de conexões previstas para a 
época, comparado com 176 milhões de conexões no fim de 2013. Calcula-se que quase 500 
redes LTE estarão em operação em 128 países, aproximadamente o dobro do número de redes 
ativas hoje. 
 
"Desde o lançamento das primeiras redes comerciais 4G-LTE no final de 2009, observamos 
uma aceleração na sua implantação em todo o mundo", declarou Hyunmi Yang, diretor de 
estratégia da GSMA. "Nosso novo relatório destaca vários fatores que levam ao crescimento da 
LTE: a alocação oportuna de espectro adequado para as operadoras de serviços móveis, a 
disponibilidade de dispositivos acessíveis e a implementação de tarifas inovadoras que 
estimulam a adoção dos serviços de dados de alta velocidade. As operadoras de serviços 
móveis nos mercados desenvolvidos e em desenvolvimento observam que os serviços LTE 
contribuem para um aumento considerável da ARPU." 
 
O estudo estima que cerca de 20% da população mundial esteja atualmente na área de 
cobertura da rede LTE. À medida que as operadoras continuam a ampliar a cobertura nos 
próximos anos, prevê-se que as redes LTE estejam disponíveis para a metade da população 
mundial até 2017. Nos Estados Unidos, as redes já cobrem mais de 90% da população, 
enquanto cobrem 47% da população na Europa e 10 % na Ásia. 
 
Atualmente, os Estados Unidos representam quase a metade (46%) das conexões LTE no 
mundo todo. Juntos, os Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão representam 80% do total 
atualmente. No entanto, espera-se que a Ásia represente quase a metade (47%) de todas as 
conexões LTE até 2017, à medida que as redes são implementadas nos principais mercados 
como a China e a Índia. Metade de todas as conexões móveis na Coreia do Sul funciona hoje 
em redes LTE, comparado com 20%o no Japão e nos Estados Unidos, o que faz com que os 
sul-coreanos sejam o mercado mais avançado do mundo. 
 
Outros dados do estudo: 
 
- Na maioria dos casos, a migração para 4G-LTE ocorre de forma consideravelmente mais 
rápida que a migração anterior de 2G para 3G. 
 
- Os usuários de LTE consomem em média 1,5 GB de dados por mês(2) – quase a metade da 
quantidade média consumida por não usuários de LTE. 
 
- Nas economias em desenvolvimento, as operadoras observaram que os usuários de LTE 
podem gerar uma ARPU de sete a 20 vezes maior que os não usuários de LTE. Nos mercados 
desenvolvidos, as operadoras observaram que a LTE pode gerar um aumento de ARPU que 
varia de 10 por cento a 40 por cento. 
 
- Quatro de cada cinco operadoras de serviços móveis que adquiriram um "novo" espectro 
desde janeiro de 2010 receberam ondas de transmissão que visam apoiar o lançamento das 
redes LTE. 
 
- Até o momento, as redes LTE em todo o mundo foram implementadas em 12 bandas de 
frequência diferentes. Quatro de cada cinco redes LTE ativas hoje são implementadas em uma 
dessas quatro bandas: 700 MHz, 800 MHz, 1800 MHz ou 2600 MHz. 
 
- O preço médio de varejo (antes de descontos e subsídios) dos smartphones que funcionam 
em LTE nos mercados desenvolvidos, como os EUA, permaneceu inalterado em cerca de US$ 
450 nos últimos anos. 
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- Os subsídios de aparelhos contribuíram consideravelmente para o aumento da penetração de 
LTE nos últimos dois anos, mas as operadoras também começaram a oferecer preços mais 
atrativos. 
 
"Os resultados mostram que o mercado global de LTE está em um 'momento decisivo'. Em 
mercados 'digitais pioneiros' como os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão, a migração 
para as redes LTE está avançada, e as operadoras observam, como resultado, um aumento 
nas contratações pelos assinantes e na ARPU", afirmou Yang. "Observamos agora um número 
maior de mercados fazendo a transição para LTE, e a previsão de crescimento anual de dois 
dígitos em conexões LTE entre 2013 e 2017 observará um número muito maior de 
consumidores do mundo todo contratando redes móveis de alta velocidade." 
 
Fonte: Convergência Digital. [Portal]. Disponível em: 
<http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=35474
&sid=17#.UpSmqifm8uc>. Acesso em: 26 nov. 2013. 
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