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RESUMO 

 

O telefone celular teve uma grande evolução nos últimos anos, o que antes era 
utilizado exclusivamente para transmissão de voz, hoje tem características 
avançadíssimas incluindo várias evoluções tecnológicas. Dentro deste aspecto, a 
inovação que o LTE (Long Term Evolution) vem demonstrando em  suas 
características realmente se destacam em relação as tecnologias que a 
antecederam e  representa grande evolução se comparada com as outras. Foi 
desenvolvida no âmbito do projeto 3GPP e (3rd Generation  Partners Project) 
promovido pelo Instituto Europeu de Normalização na área de Telecomunicações 
ETSI (European Telecommunications Standard Institute). As operadoras que 
demonstram interesse em disponibilizar esta tecnologia buscam introduzir a 
flexibilidade do LTE para ir ao encontro dos objetivos de suas redes existentes, 
espectro e negócios para banda larga móvel e serviços multimídia. O LTE promete 
taxas de download de 326,4Mbps, taxas de upload de 86,4Mbps, RTT ( ROUND  
TRIP TIME ) menos de 10 mile segundos e raio das células podendo atingir até 
100km. O sistema 4G (LTE) é um sistema integrado completamente baseado em IP, 
que é resultado de tecnologias conectadas por fios e sem fios disponibilizando um 
custo acessível,  atendendo as exigências de uma rede de comunicação (Wireless), 
serviços de transferência de mensagens multimídias, conversa com vídeo, televisão 
móvel de alta definição, serviços mínimos como voz e dados entre outras vantagens. 
Desta forma, este estudo tem por objetivo analisar quais são as oportunidades e os 
desafios no mercado de telefonia móvel de Telecomunicações ao implantar o 
sistema de tecnologia LTE demonstrando o benefício dos fabricantes e operadoras 
no sentido econômico e tecnológico.  

 
  
 
Palavras-chave: 4G, Inovação, LTE, Celular, Brasil e Tecnologia. 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

The mobile phone has a great development in recent years, which was previously 
used exclusively for transmission of voice, now has highly advanced features 
including many technological developments. Within this aspect, the innovation that 
LTE (Long Term Evolution) has demonstrated that its features really stand out in 
relation to the technologies that preceded it and which represents a great 
development compared to the others. It was developed under the project 3GPP 
(Third Generation Partnership Project) sponsored by European standards institute in 
telecommunications, ETSI (European Telecommunications Standards Institute). 
Operators who show interest in seeking to introduce this technology available LTE 
flexibly to meet the goals of their existing networks, and business spectrum for mobile 
broadband and multimedia services. LTE promises download rates of 326.4 Mbits / s 
and upload rates of 86.4 Mbits /s, RTT ( ROUND TRIP TIME ) of less than 10 miles 
per second and radius of the cells could reach up to 100km. The system 4G (LTE) is 
a fully integrated system based on IP, which is the result of technologies connected 
by wired or wireless providing affordable meeting the requirements of wireless 
network services, multimedia messaging, video conversation, mobile TV, high 
definition, minimum services such as voice and data among other advantages. Thus, 
this study aims to examine the impacts and opportunities in Brazil in the 
telecommunication Market to deploy the LTE system demonstrating the benefit of 
manufacturers and operators in the economic and technological sense. 
 
 
 
 
Keywords: 4G, Innovation, LTE, Cellular, Brazil and Technology. 
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INTRODUÇÃO 

 

A telefonia móvel celular no Brasil vem passando por uma série de 

mudanças, e um crescimento constante, nas quais exige das empresas deste 

setor um comportamento de antecipação e adaptação desenvolvendo uma 

complexa estrutura oligopolista após a quebra do monopólio estatal. 

O avanço tecnológico vem surpreendendo os usuários a cada dia. 

Antigamente as ondas eletromagnéticas dos telefones móveis, eram baseadas na 

compressão ou distribuição de informações, conhecida como Primeira Geração 

(1G), a Analógica, desenvolvida no início dos anos 80, com os sistemas NMT1 e 

AMPS. No final de 1980 e inicio dos anos 90, surgiu a Segunda Geração (2G), 

Digital (GSM2, CDMA3 e TDMA4); na segunda geração e meia (2,5G), uma 

evolução com melhorias significativas em relação a capacidade de transmissão de 

dados comparados com a tecnologia 2G, como por exemplo, GPRS, EDGE, 

HSCSD, EVDO e 1xRTT. Atualmente, o Brasil se encontra na terceira geração 

(3G), em relação tecnológica, ou seja, digital, com mais recursos em 

desenvolvimento desde da década de 90, como UMTS5

                                                           
1 NMT - sistema analógico inicialmente usado na banda de 450 MHz (NMT 450), mais tarde quando 
foi necessária mais capacidade, foi também utilizada a banda de 900 MHz (NMT 900). 

, além de ter acesso a 

2 GSM - Global System for Mobile communications (Sistema global de comunicações móveis). 
3 CMDA - Code Division Multiple Access (Acesso múltiplo por divisão de código). 
4 TDMA - Time Division Multiple Access (Tempo Múltiplo por Divisão de Código) - Separa para 
cada chamada, uma porção de tempo em uma determinada frequência. 
5 Universal Mobile Telecommunications System 
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terceira geração e meia (3,5G), como HSDPA6, HSPA7 e HSUPA8

Apesar de todos esses avanços tecnológicos, o Brasil ainda enfrenta 

grandes dificuldades com a cobertura de suas redes 3G, e só ultimamente que 

estão se encaminhando a realmente utilizar toda a velocidade que a tecnologia 3G 

pode utilizar. Contudo, muitos usuários ainda se queixam de baixa velocidade, 

acesso ruim em áreas distantes dos grandes centros urbanos e outros tipos de 

decepções com esta rede, porém, enquanto o Brasil expande essa tecnologia, o 

os países desenvolvidos já discutem a adoção das possíveis tecnologias que 

pavimentarão a estrada rumo as redes de quarta geração (4G). Na Europa, no 

Japão, na Coréia e nos EUA, já estão sendo utilizadas redes de tecnologia 4G, e 

com essas velocidades será possível a chegada de mais aplicações em tempo 

real, vídeos mais rápidos, TV interativa veloz e mais aplicações de voz. Nos testes 

do LTE os picos de velocidade chegaram a atingir 170 Mbps (megabits por 

segundo) com raio de alcance até 100km, ou seja, mais de dez vezes o que a 

tecnologia 3G faz hoje e mais que o dobro do que WiMax

 (LIMA JR, 

2001) 

9

banda larga

 (estabelece a infra-

estrutura de conexão de  oferecendo conectividade para uso 

doméstico, empresarial e em hot spots, mais conhecida como Wi-fi) promete fazer 

(NORÕES, 2008). 

                                                           
6 HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access (Transmissão de pacotes de alta velocidade). 
7 HSP A - High Speed Packet Access (Alto Acesso de Pacote de Velocidade). 
8 HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access (Alta Velocidade de Acesso de Pacote de Uplink). 
9 WiMax - Worldwide Interoperability for Microwave Access (Interoperabilidade Mundial para 
Acesso por Microondas). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Banda_larga�
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O interesse principal em desenvolver o tema desta dissertação originou-se 

a ter acesso as informações de um levantamento realizado pela ABI Research no 

ano de 2009, que mostra que a receita das operadoras com os serviços 4G, 

incluindo os de acesso à banda larga móvel, devem superar os US$ 70 bilhões em 

2014. O estudo apura ainda que as operadoras de telefonia móvel não vão se 

contentar em serem tão somente prestadoras de serviços de conexão móvel, mas 

deverão investir e, bem, na oferta de serviços inteligentes, desenvolvidos 

internamente ou por meio de parcerias. Destaca-se a implantação no Brasil pois 

ela resultará em grandes benefícios para o país, principalmente pelo motivo de 

que o brasileiro é um dos maiores consumidores de celulares existentes, de 

acordo com os dados preliminares divulgados pela Anatel o Brasil terminou o mês 

de fevereiro de 2011 com 207,6 milhões de celulares e uma densidade 106,9 

cel./100 hab. (TELECO, 2011).  

 As adições líquidas de 2,4 milhões de celulares são um novo recorde 

para o mês, tendo superado às de fevereiro de 2010 (1,2 milhões). Sendo que nos 

últimos 12 meses somaram 30,8 milhões de celulares. Portanto, apesar das 

dificuldades de implantação, é provado que a implantação do LTE no Brasil trará 

muitos benefícios futuramente (CONVERGÊNCIA DIGITAL, 2009). 

Por estes motivos, o objetivo deste trabalho se caracteriza em analisar e 

entender as características e aplicações do LTE (Long Term Evolution) no Setor 

de Telecomunicações, sendo que existe a necessidade de aprimoramento 

Profissional sobre a Tecnologia e são poucos estudos desta área disponíveis no 
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Brasil, apesar de que existe um aumento dos investimentos muito amplo no setor 

de telecomunicação, sendo assim, o LTE pode ser uma solução inovadora e 

geradora de valor, aumentando o expressivo acesso de banda larga móvel no 

Brasil. A implantação do LTE no Brasil acarretará um crescimento econômico 

amplo do país, oferecendo facilidades e rapidez na comunicação, além de ótimo 

desempenho, simplicidade, ampla variedade de terminais, além de que por 

conseqüência, um aumento significativo de busca por novas tecnologias e 

serviços, já que esta aumentará o PIB do país e fará com que o Brasil dê 

continuidade no processo de inclusão digital dos brasileiros. 

Diante do exposto, surge o seguinte questionamento: Quais são as 

oportunidades e desafios para desenvolvimento do LTE no Brasil?  

Esta dissertação se delimita em abordar, à luz da teoria das Inovações, as 

oportunidades e os desafios do sistema de telefonia móvel no Brasil visando a 

implantação da tecnologia LTE, portanto não se espera que nesta tese que se vá 

abordar ou aprofundar em Negócios, mas sobretudo o que se visa é a Tecnologia. 
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METODOLOGIA  

 

Para cumprir o objetivo, a metodologia desta dissertação foi organizada 

em forma de capítulos. Foi realizada uma revisão de literatura baseada em 

informações nacionais e estrangeiras contidas em livros, artigos, notícias, sites de 

empresas e informações de entrevistas realizadas com especialistas em 

telecomunicações disponibilizadas em diversas fontes, sendo que esta dissertação 

não se trata de uma pesquisa de campo. Sendo assim, foi descrito o histórico da 

telefonia móvel, informações técnicas referentes a tecnologia LTE, informações 

sobre as oportunidades e desafios da implantação e uso da rede em outros 

países, inovações tecnológicas e em até que ponto essa tendência tecnológica 

poderá afetar os negócios referentes a telefonia móvel no Brasil.  Finalizando-se 

com as considerações finais, onde foi possível concluir a hipótese desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 - HISTÓRICO DA TELEFONIA MÓVEL 

 

A preocupação em estabelecer padrões de qualidade para as ligações 

telefônicas, (locais, interurbanas ou internacionais) no país, levou ao Ministério 

das comunicações, no final da década de 60 (quando praticamente só existiam 

transmissões de voz via telefone), foi formado um grupo constituído por 

engenheiros da EMBRATEL e CTB (Companhia Telefônica Brasileira – hoje 

TELEMAR – RJ) e com coordenação da Secretaria Geral do Ministério, com o 

intuito de combater a dificuldade ou, até mesmo, a impossibilidade do 

estabelecimento de comunicações telefônicas, com a necessária inteligibilidade, 

em ligações locais, interurbanas ou internacionais, não só pelos baixos níveis de 

sinais recebidos, como também por fatores adversos que degradavam as ligações, 

contribuindo para diminuir a qualidade de transmissão dentre os quais: ruídos, 

diafonia, eco, instabilidade e distorções no sinal transmitido, entre outros (LIMA 

JR, 2001). 

Na mesma época, o Sistema de Discagem Direta a Distância (DDD) 

começou a ser introduzido no país através da EMBRATEL, aumentando com isso 

a necessidade de se ter padrões de qualidades bem definidos, e que 

satisfizessem o usuário, pois com este sistema não era possível que as empresas 

operadores efetuassem supervisão durante as ligações, como podiam ser feitas 

nas ligações via mesa, nas quais a telefonista podia verificar a qualidade da 

ligação e completá-la ou não (LIMA JR, 2001). 
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Em 1998 foi realizado um leilão de privatização do Sistema Telebrás, o 

qual foi dividido em várias concessionárias particulares de telefonias fixas e 

móveis. Foram viabilizadas concessões para novas empresas de 

telecomunicações na área de telefonia fixa e principalmente de telefonia móvel, a 

fim de possibilitar a concorrência com as empresas particulares oriundas da 

privatização do sistema Telebrás. Para controlar e fiscalizar os serviços de 

telecomunicações destas empresas que se instalaram no Brasil, foi criada a 

ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), que marcou para o dia 

30/01/2001 a primeira sessão de análise de propostas de preços para concessão 

de Serviço Móvel Pessoal (SMP). Serviço Móvel Pessoal é o serviço de 

telecomunicações móvel terrestre de interesse coletivo que possibilita a 

comunicação entre as estações móveis e de estações móveis para outras 

estações, e com esse avanço tecnológico, as redes de telefonia móvel se 

tornaram sistemas complexos e devem ser minuciosamente planejadas e 

projetadas. Foi necessária muita cautela na fase inicial e principalmente nas 

ampliações. 

Iniciou-se assim, o planejamento das células levando em consideração a 

topografia do lugar e o perfil  de tráfego dos usuários. O impacto econômico de um 

correto planejamento de telefonia celular é muito forte, já que os ingressos na rede 

são diretamente proporcionais ao emprego eficaz dos canais de rádio. 

O setor de telecomunicações é baseado em estruturas distintas, como por 

exemplo, Serviços de Telecomunicações (Telefonia Fixa, Telefonia Celular, SME  
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(Trunking),Satélites, recepção de sinais de TV e Rádio e outros), Serviços de 

Informática (desenvolvimento de softwares, processamento de dados, consultoria, 

venda de equipamentos e softwares, outsourcing, suporte e manutenção de 

softwares) e Serviços Audiovisuais (publicidade e merchandising na TV Aberta e 

no Rádio, programação  de TV por Assinatura, exibição de filmes e serviços 

auxiliares da produção de programas de televisão). 

 

1.1 Primeira geração (1G) 
 

 

Utilizava-se inicialmente a tecnologia analógica, conhecida como Primeira 

Geração (1G), que se define por uma onda na qual é registrada ou usada em sua 

forma original, por exemplo, em um gravador de fitas analógico, um sinal é 

capturado diretamente através do microfone e colocado em uma fita. A onda do 

microfone é uma onda analógica, então a onda na fita é analógica também. Esta 

onda pode ser lida, amplificada e enviada a um alto-falante para produzir o som 

(LIMA JR, 2001). 

A tecnologia AMPS10

                                                           
10 Advanced Mobile Phone System (Sistema Avançado de Telefonia Móvel) - foi a primeira geração 
de sistemas celulares, formada por sistemas analógicos (que só permite a transmissão de voz). 
Estabeleceu a estrutura e as funcionalidades básicas associadas a estes sistemas, como roaming 
e handover entre células. 

 é um exemplo desse sistema, e funciona como um 

meio de ligação entre dois usuários de telefonia móvel que  são canais de rádio. 

Um canal de rádio equivale a um par de fios da telefonia convencional. Essa 

http://www.hsw.com.br/cassete.htm�
http://www.hsw.com.br/questao309.htm�
http://www.hsw.com.br/alto-falantes.htm�
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evolução funcionava dividida em cidades ou regiões, quando ocorria uma 

chamada celular uma torre se comunicava com outra através de células, cada 

célula possui um conjunto próprio de rádios transmissores e receptores de baixa 

potência. Cada célula possui diversos canais com o objetivo de prover serviços 

para muitos usuários simultaneamente. Na medida em que um usuário se 

movimenta na cidade, o sinal do seu telefone celular passa automaticamente de 

uma célula para outra, sem sofrer interrupção (LIMA JR, 2001). 

Cada canal de rádio compõe-se de duas portadoras, sendo que uma leva 

informações da ERB (Estação Radio Base) ao telefone celular e outra do telefone 

celular a ERB. Essas duas portadoras constituem então, um circuito fechado, 

razão pelas quais os canais de rádio são também chamados de circuitos de rádio. 

Do mesmo modo em que uma rádio FM, para se falar em um canal de telefonia 

móvel AMPS, é preciso sintonizar as duas portadoras, como se sintonizam 

estações de rádio FM. 

 

1.2 Segunda geração (2G) 
 
 

Após as tecnologias de primeira geração, iniciaram as de segunda 

geração (GSM, TDMA, CDMA e o PDC), deixando-se de utilizar a tecnologia 

analógica para avançar a tecnologia digital, que por sua vez utiliza a onda 

analógica como uma amostra em um intervalo, e então, se transforma em 



26 
 

números que são armazenados no dispositivo digital, tendo como vantagem a 

questão de que a gravação não se degrada com o passar do tempo, enquanto os 

números podem ser lidos, você sempre terá a mesma onda, além de que grupos 

de números podem ser condensados para descobrir padrões neles. Isto também é 

fácil para uso em computadores especiais, chamados de processadores de sinal 

digital (DSPs), para processar e modificar correntes de números (LIMA, JR, 2001). 

Por conseqüência do aumento constante de procura pelo sistema 

analógico, particularmente nos EUA, onde o sistema havia atingido o limite de sua 

capacidade nas maiores áreas metropolitanas e pela necessidade de se ter um 

sistema Pan Europeu na Europa, foi necessário dar início ao desenvolvimento de 

sistemas digitais que em princípio, além da maior capacidade, ofereciam as 

seguintes vantagens sobre os analógicos: técnicas de codificação digital de voz 

mais poderosas, maior eficiência espectral, melhor qualidade de voz, trabalham 

com bastante facilidade a comunicação de dados e facilitam significativamente a 

criptografia da informação transmitida (LARUCCIA, 1998). 

Como resultado desse esforço, surgiram os sistemas GSM (Groupe 

Speciale Mobile/Global System for Mobile Communications) na Europa, o TDMA 

(Time Division Multiple Access), o CDMA (Code Division Multiple Access) nos EUA 

e o PDC (Japanese Personal Digital Cellular) no Japão. O TDMA encontrou um 

forte concorrente conhecido por CDMA, que é um sistema patenteado e 

desenvolvido pela empresa QUALCOMM, localizada em San Diego, nos EUA. O 

sistema utiliza a técnica de espalhamento espectral e foi originalmente utilizado 

http://www.hsw.com.br/compressao-de-arquivos.htm�
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pelos militares para espalhar o sinal em uma faixa de espectro bastante larga, 

tornando as transmissões difíceis de interceptar ou mesmo interferir 

(WIRELESSBR, 2010).  

Outra tecnologia de segunda geraçã, o GSM que foi tomado como modelo 

Europeu em meados dos anos 80 e introduzido comercialmente em 1992. Possui 

uma arquitetura aberta, o que permite a combinação de equipamentos de 

diferentes fabricantes, possibilitando assim a manutenção de preços baixos. O 

sistema GSM é relacionado a amplos campos de atuação, por exemplo, GSM de 

segurança, que bloqueia aparelhos roubados, adulterados, não certificados ou 

funcionando fora das especificações, soluciona na raiz o problema da perda de 

receita que estão sujeitos a outros sistemas. Além de estar ligado no aspecto 

citado anteriormente, ele também fornece acesso a e-mail em display ampliado do 

aparelho celular, acesso instantâneo a saldos de conta bancária, remessa de 

dinheiro, compra de refrigerantes em máquinas automáticas com débitos em conta 

telefônica, entre outras vantagens, dessa forma, o aparelho GMS começou a ser 

um computador mundial de massa. 

Logo em seguida, houve uma melhoria feita nas redes 2,5G, chamado de 

EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), que foi introduzido nas redes 

GSM no mundo por volta de 2003, inicialmente na América do Norte, e poderia ser 

utilizado para diferentes trocas de pacotes de conexão com a internet, oferecendo 

assim dados em alta velocidade e serviços como streaming de vídeos, rádios ao 

vivo, transferência de arquivos são possíveis nesta tecnologia, sendo que a 
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mesma foi desenvolvida para capacitar a transmissão de uma grande quantidade 

de dados a altas taxas de velocidade (até 560 kbit/s), já que essa tecnologia é 

uma atualização de rede eficiente e relativamente simples para a maioria de 

operadoras GSM. Suas implementações normalmente requerem apenas software 

e cartões para canais adicionais na infra-estrutura GSM/GPRS existente, 

reduzindo assim o custo de implantação e permitindo uma política de preços mais 

competitiva para serviços (CESAR, et al., 2005). 

 O EDGE não requer a aquisição de espectro adicional pelas operadoras. 

Em vez disso, a tecnologia pode ser implementada nas bandas mais comuns, 

entre os quais 850, 900, 1800 e 1900 MHz. A oportunidade de implementar essa 

tecnologia no espectro existente significava adquirir um sistema mais rápido de 

serviços 3G, num número maior de mercados e com um custo menor comparado 

com tecnologias que requerem espectro adicional, ou seja, é um sistema simples 

e tem um investimento relativamente baixo em construção de redes. 

Enfim, as tecnologias de segunda geração são no mínimo três vezes 

superior as de primeira geração, pois são baseadas em sistemas de alto 

desempenho caracterizando-se pela utilização de tecnologia digital para 

transmissão tanto de voz quanto de sinalização.  
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1.3 Terceira geração (3G) 

 

Os sistemas digitais da Terceira Geração (3G), por sua vez, ofereceram 

serviços de multimídia, como vídeo comunicação e o acesso a internet através do 

acesso móvel de alta velocidade com a Internet Protocol (serviços IP). Comparada 

a primeira geração (1G) é uma tecnologia muito superior, já em relação a segunda 

geração, que forneceu um custo mais baixo e uma qualidade melhor e elevada, os 

sistemas da terceira geração proporcionam serviços mais eficientes oferecendo 

acesso a Internet, Serviço de Dados, Vídeo e  Música de alta velocidade de CD-

quality. Este serviço (3G), inicialmente foi liberado pela Europa através do ITUR 

(International Telecommunications Union - Radiocommunications sector) e ETSI 

(European Telecommunications Standard Institute) e o objetivo era de criar um 

sistema móvel de terceira geração por volta do ano 2000. Esse sistema foi 

denominado UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). As redes de 

terceira geração estão apoiadas na infra-estrutura das respectivas redes de 

segunda geração, preservando os maciços investimentos feitos nas mesmas. A 

conseqüência mais importante para as operadoras foi que a opção por um 

determinado padrão 2G determinou o padrão 3G que foi empregado (LIMA JR, 

2001). 

Uma das principais tecnologias 3G é a UMTS que tem por objetivo prover 

um padrão universal para as comunicações pessoais com o apelo do mercado de 

massa e com a qualidade de serviços equivalente a rede fixa. Na visão UMTS, um 
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sistema de comunicações deverá suportar diversas facilidades. O padrão 2G GSM 

teve sua rota de evolução definida para migrar ao padrão 3G UMTS. O Japão, 

rompendo com a sua tradição de desenvolver padrões próprios, decidiu apoiar e 

participar da definição da evolução do padrão 2G GSM ao padrão 3G UMTS. Para 

os trabalhos de padronização detalhada do UMTS estabeleceu-se o 3GPP, 

aliança norte americana, européia e asiática voltada a produção e viabilização do 

novo padrão universal UMTS. O Sistema UMTS reconhece automaticamente 

aplicações em tempo real e adapta automaticamente a taxa de transmissão 

necessária, para possibilitar o uso da referida aplicação em tempo real. Tanto no 

sistema de circuito comutado, usado para aplicação de vídeo e voz, como o 

sistema de pacotes, para os serviços de dados (internet), são permitidos no UMTS 

(LIMA JR, 2001). 

A chegada ao Brasil das primeiras redes 3G veio acompanhada de muita 

discussão em termos de sua regulamentação, além das promessas das 

operadoras por serviços de qualidade, de modo a inovar o acesso a serviços de 

telecomunicações. O cenário real acabou por ser um pouco distante do imaginado, 

tornando o processo de implementação dessa tecnologia um tanto lento, ao 

contrário das informações que eram passadas aos consumidores dessa 

tecnologia.  
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CAPÍTULO 2 - TECNOLOGIA QUARTA GERAÇÃO (4G) 
 
 

O conceito 4G não pode ser considerado uma evolução dos padrões de 

telefonia celular, tais como as existentes no mercado até 3G, pois as novas 

tecnologias de redes banda larga móvel (sem fio) permitirão o acesso a dados em 

dispositivos que operam com IP, desde os aparelhos até CPEs (equipamentos 

para conversão de dados para uso em equipamentos finais tais como TVs e 

telefones). Esta nova tecnologia é baseada totalmente em IP sendo um sistema de 

sistemas e uma rede de redes, alcançando a convergência entre as redes de cabo 

e sem fio assim como computadores, dispositivos eletrônicos e tecnologias de 

informação para prover velocidades de acesso entre 100 Mbps em movimento e 

5 Gbps em repouso, mantendo uma qualidade de serviço de ponta a ponta e alta 

segurança para permitir oferecer serviços de qualquer tipo, a qualquer momento e 

em qualquer lugar. Os grandes atrativos do 4G são a convergência de uma grande 

variedade de serviços até então somente acessíveis na banda larga fixa, bem 

como a redução de custos e investimentos para a ampliação do uso de banda 

larga na sociedade, trazendo benefícios culturais, melhoria na qualidade de vida e 

acesso a serviços básicos tais como comunicação e serviços públicos antes 

indisponíveis ou precários à população. 

Atualmente há duas tecnologias que são mais exploradas na indústria: 

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access/Interoperabilidade 

http://pt.wikipedia.org/wiki/IP�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologias_da_informa%C3%A7%C3%A3o�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologias_da_informa%C3%A7%C3%A3o�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mbps�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gbps�
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Mundial para Acesso de Micro-ondas), e LTE (Long Term Evolution), ambas ainda 

passíveis de definições de uso por questões regulatórias por parte de governos e 

padronizações nas indústrias de hardware.  

 

2.1 Wimax 

 

A tecnologia WiMax foi desenvolvida por um grupo de empresas lideradas 

pela Intel e pela Nokia e além de operar em uma ampla faixa de freqüência – de 2 

a 66 GHz – as principais vantagens estão no tripé banda larga, longo alcance e 

dispensa de visada, o que não ocorre com outras tecnologias sem fio. Diferente do 

Wi-Fi, por exemplo, que foi desenvolvido para funcionar em redes locais (LAN), 

tendo, portanto, curto alcance. Justamente o oposto do WiMax, que foi 

desenvolvido para funcionar em redes metropolitanas (MAN).  

 

2.2  LTE (Long Term Evolution) 

 

Buscando-se soluções para tornar a transmissão de dados mais eficiente, 

ao mesmo tempo em que o volume desse tráfego encontra-se em ascensão, o 

padrão LTE (Long Term Evolution) que foi proposto como o próximo passo rumo 

ao sistema móvel de 4ª Geração (4G), precedido pelas redes 2G e 3G. Seu 
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desenvolvimento visa fornecer melhorias de desempenho, além de reduzir o custo 

por bit, o que possibilita uma maior disseminação de serviços móveis. Sua 

padronização está a cargo do 3GPP. O sistema LTE adota a tendência para redes 

móveis de se basear no padrão IP, o protocolo principal da Internet. Com isso, o 

tráfego de voz será suportado principalmente através da tecnologia VoIP (Voice 

over Internet Protocol), possibilitando melhores integrações com serviços de 

multimídia. A tecnologia LTE já se coloca em meio a transição do uso da 

comutação de circuito para a comutação de pacotes no tráfego de voz (GUEDES; 

VASCONCELOS, 2009).  

A compatibilidade com os sistemas anteriores é uma das exigências para 

uma tecnologia em termos de telefonia. Por esse aspecto, o LTE é compatível 

com as redes previamente estabelecidas, tanto as padronizadas pelo 3GPP como 

as demais. O Sistema LTE encontra muitas dificuldades para entrar no mercado 

brasileiro, pois os governos e a ANATEL ainda não chegaram a um acordo sobre 

qual freqüência será reservada ao LTE, além do valor econômico que essa 

tecnologia trará para o Brasil, porém já existe certa “pressão” (principalmente por 

parte da indústria) pela adoção da Frequência 2,5 GHz, dessa maneira os 

fabricantes estarão garantindo a compatibilidade entre os equipamentos e, 

consequentemente, a queda nos custos. E mais, segundo algumas publicações, o 

Ministério das Comunicações pretende encerrar os serviços de TV associados à 

faixa dos 700 MHz somente em 2016. 

 

2.2.1 Informações Técnicas do LTE 

http://www.vivasemfio.com/blog/lte-long-term-evolution-e-sua-frequencia-no-brasil/�
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Esta tecnologia tem um acesso otimizado de forma rápida em velocidades 

até 100 Mbps de downlink e de 50Mbps uplink (taxas máximas), representando a 

tecnologia 4G, que é um acrônimo para Fourth-Generation Communications 

System (Sistema de Comunicações de Quarta Geração), e adere ao próximo 

passo para uma comunicação sem fio, podendo solucionar a questão de IP 

inclusiva, ou seja, poderá ser transmitidos dados e multimídias a qualquer 

momento e em qualquer lugar, oferecendo uma taxa de transmissão muito 

superior se comparada as gerações anteriores.  

O sistema 4G é um sistema integrado completamente baseado em IP, que 

é resultado de tecnologias conectadas por fios e sem fios disponibilizando um 

custo acessível atendendo as exigências de rede de comunicação sem fio, 

serviços de transferência de mensagens multimídias, conversa com vídeo, 

televisão móvel de alta definição, serviços mínimos como voz e dados entre outras 

vantagens. Desde o surgimento da especificação dessa tecnologia, em 2005, 

surgiram como base alguns objetivos padrões, como por exemplo, alta capacidade 

de rede (mais usuários simultâneos na rede), a taxa de dados de pelo menos 100 

Mbps entre quaisquer dois pontos do mundo, serviços multimídia de alta qualidade 

para o futuro, tempo real de trasmissão de dados auditivos, HDTV, vídeo móvel; 

interoperabilidade com padrões sem fios existentes, entre outros. 

Entre os projetos do 3GPP, que visa melhorar o padrão de telefonia móvel 

UMTS, utilizando de uma maneira mais eficiente o espectro disponível, 

melhorando a qualidade dos serviços e reduzir custos, o LTE é o mais ambicioso, 



35 
 

prometendo taxas de download de 326,4 Mbps, taxas de upload de 86,4Mbps, 

RTT ( ROUND TRIP TIME ) de menos de 10ms e raio das células podendo atingir 

até 100km, e foi lançado no Release 8 do 3GPP. Após as especificações dos 

objetivos padrões, o sistema LTE traçou algumas metas para que tivessem 

sucesso com o lançamento da tecnologia, assim como, operação total em 

comutação de pacotes (no LTE a idéia é abandonar totalmente a comutação por 

circuitos e tratar todo tráfego por “packet switching” otimizado), RTT (Round Trip 

Time) abaixo de 10 mseg e Access Delay abaixo de 300 mseg, taxa de pico para o 

uplink (enlace reverso) de até 50 Mbps, taxa de pico para o downlink (enlace 

direto) de até 100 Mbps, possibilidade de handover e reselection com tecnologias 

legadas (GSM, releases anteriores do UMTS e CDMA2000) – a inclusão do 

CDMA2000 se dá para permitir a migração destas redes para o LTE, alocação de 

diferentes larguras de banda (1,25, 2,5, 5, 10, 15 e 20 MHz) para possibilitar a 

construção da compatibilidade e interoperabilidade com outras tecnologias, 

capacidade de tráfego de 2 a 4 vezes maior do que o Release 6 UMTS. 

Para superar a compatibilidade do GSM e HSPA o sistema LTE utiliza 

MIMO (Multiple Input Multiple Output), fazendo uso de varias antenas de 

transmissão, através dessa tecnologia ela consegue atingir altas taxas de 

transmissão. A tecnologia E-UTRAN determina que as estações base (Nodes-B) 

tenham no mínimo 4 antenas, sendo que o LTE tem como base o protocolo 

TCP/IP e possui a E-UTRAN (Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network), 

análogo ao UTRAN existentes nas redes UMTS atuais. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/GSM�
http://pt.wikipedia.org/wiki/HSPA�
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2.2.2 Arquitetura  

 

Arquitetura de rede do LTE podemos observar que existem 4 grandes 

domínios (UE – User Equipment, E-UTRAN – Evolved UMTS Terrestrial Radio 

Access Network, EPC – Evolved Packet Core Network e Services). 

O domínio User Equipment (UE) assegura que parte do equipamento 

móvel e cada SIM card em circulação possam ser configurados para atender as 

necessidades do assinante. Desta maneira é possível controlar estas 

configurações remotamente em qualquer ponto da vida do dispositivo pois sua 

arquitetura de rede é modelada para permitir a integração com outras redes de 

comunicação baseadas no protocolo IP, utilizando a comutação por pacotes. Essa 

tecnologia também permite conectividade com outras formas de acesso, tanto as 

padronizadas pelo 3GPP como as de banda larga fixa, como a DSL (Digital 

Subscriber Line). A E-UTRAN, por sua vez, também é formada por dois elementos 

distintos: a ERB (é chamada de Node B na recomendação) e pelo RNC (Radio 

Network Controller). O RNC gerencia e controla todos os recursos rádio no seu 

domínio. Ele realiza funções de RLC (Radio Link Control) e MAC (Medium Access 

Control). Várias ERBs estão ligadas a um único RNC. O RNC é o ponto de acesso 

a todos os serviços providos pela UTRAN à rede fixa. As ERBs, por sua vez, 

realizam os procedimentos da camada física. De fato, a E-UTRAN é composta de 

uma rede que se comunica através da interface X2. No EPC temos diversos 

equipamentos como MME, S-GW, HSS, P-GW e PCRF para prover aplicações e 

serviços baseados em IP, sendo que MME é a sigla para Mobility Management 
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Entity é o elemento de controle principal no EPC. Entre as suas funções estão 

autenticação, segurança, gerenciamento de mobilidade, gerenciamento de perfil 

do usuário, conexão e autorização de serviços, incorporando técnicas avançadas 

de antena como o  MIMO (Multiple Input Multiple Output), SDMA (Spatial Diversity 

Multiple Access) e beamforming para oferecer melhor desempenho (LESCUYER; 

LUCIDARME, 2008).  

O LTE, assim como o WiMAX, utilizam uma interface aérea, que é 

baseada na tecnologia OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) que 

possibilita alcançar alta velocidade na transmissão de dados, com uma 

implementação de baixo custo e eficiente no consumo de energia. Tal inovação 

combina uma modulação baseada no OFDMA (Orthogonal Frequency-Divison 

Multiple Access) com esquema de múltiplo acesso para o downlink e SC-FDMA 

(Single Carrier Frequency-Division Multiplexing Access) no uplink, sendo que a 

codificação mais utilizada é a codificação Tubo, podendo ser alterada, pois o 

padrão também especifica o uso da técnica AMC (Adaptative Modulation and 

Coding), usando as modulações QPSK, 16QAM e 64QAM. Para as transmissões, 

podem ser utilizadas tanto a técnica TDD (Time Division Duplex) quanto a FDD 

(Frequency Division Duplex). Porém, a principal vantagem do LTE em relação ao 

WiMAX é que o novo sistema tem a vantagem de ser compatível com os recursos 

existentes nas redes HSPA e GSM (Figura 1) possibilitando que os operadores 

móveis LTE continuem implantando serviços sem descontinuidades em toda a 

rede já existente (FAZEL; KAISER, 2008). 
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Figura 1: Arquitetura de rede UMTS LTE. 

Fonte: Domínio Público 

 

 

2.2.3 Tecnologia 

 

A tecnologia LTE tem como uma das principais características a 

automação de processos de rede, conhecida como SNO (Self-Organizing 

Network) Por basear-se no protocolo IP, com a transição de redes combinando 
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comutação de circuito e pacotes, a arquitetura do sistema é mais simples se 

comparada as tecnologias anteriores, essa arquitetura é conhecida como Evolved 

Packet Core (EPC), caracterizada pela simplicidade e pela integração com demais 

redes baseadas no IP (SON). Essa característica permite que as redes possam 

configurar-se e sincronizar-se com redes adjacentes.  

Nesse aspecto, entra em ação a Lei de Shannon que estabelece que a 

potência do sinal transmitido, a potência de ruído no canal e a largura de banda do 

canal estabeleçam um limite máximo na taxa de transmissão em relação a 

quantidade de informação que pode ser transmitida em um canal de comunicação, 

fato devido a presença de ruído. A aplicação de outras técnicas de correção para 

ambientes com ruído, como redes celulares, tem aproximado o resultado do teto 

imposto pela Lei de Shannon. O diferencial da técnica MIMO se baseia pelo fato 

de que a Lei de Shannon é aplicável a um único canal de transmissão. Como o 

sistema MIMO cria vários canais entre emissor e receptor, cada canal 

individualmente fica limitado, porém o conjunto de canais excede tal limite (FAZEL; 

KAISER, 2008). 

Outro aspecto importante relacionado a tecnologia LTE é a questão da 

eficiência no uso do espectro que faz do sistema LTE um cenário apropriado para 

suportar um grande número de usuários dentro do espectro disponível e ser uma 

grande evolução relacionado as tecnologias anteriores (Figura 2), tendo uma 

largura de banda entre 1,4 Mhz e 20 Mhz. A flexibilidade nessa aplicação tem 

como resultado direto a resistência a interferências entre células na transmissão 
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dos dados, permitindo aumentar o número de usuários por célula na rede. O FDD 

(Frequency Division Duplex) faz uso de duas faixas de freqüências distintas 

(Figura 2), onde é possível enviar dados por uma freqüência e recebê-los através 

de outra. Por sua vez, o TDD (Time Division Duplex) só utiliza uma única faixa de 

freqüência, transmitindo e enviando em tempos diferentes (BRAGA, et al., 2010). 

Figura 2 - LTE é uma grande evolução em relação aos sistemas anteriores 
Fonte: Domínio Público 

 
 

CDMA 
(UMTS) 

HSPA 
(HSDPA/HSUPA) HSPA+ LTE 

Taxa de pihoco 
no reverso (bps) 384 k 14 M 28 M 100 M 

Taxa de pico no 
direto (bps) 128 k 5.7 M 11 M 50 M 

Latência (RTT – 
Round Trip 

Time) 
150 ms 100 ms 50 ms (max) ~10 ms 

Relesa 3gpp Rel 99/4 Rel 5/6 Rel 7 Rel 8 

Acesso Múltiplo CDMA CDMA CDMA OFDMA/SCFDMA 

 

A tecnologia LTE apresenta ótimo desempenho em um tamanho de célula 

de até 5 km, sendo possível demonstrar serviço eficaz em células com raio de até 

30 km. Um desempenho limitado fica disponível em células com tamanho de raio 

de até 100 km, além de que a interatividade tende a ser ampliada com o sistema 

LTE, uma vez que o tempo de transmissão de RTT ( ROUND TRIP TIME ) passa 

a ser reduzido a menos de 10 ms, o que pode impulsionar serviços de tempo real 

com alta qualidade. 
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2.2.3.1 Drivers do LTE 

 

As tecnologias de telefonia celular estão mudando de voz para dados, de 

banda estreita para banda larga, no entanto, há apenas um objetivo subjacente a 

estas tendências: para fornecer mais largura de banda sem fio, o LTE que é um 

passo importante neste caminho evolucionário. A grande demanda do mercado 

por serviços de dados sem fio tem destacado a importância do LTE para o Brasil e 

para os consumidores finais, afinal, os usuários precisam de serviços de dados 

rápidos e convenientes, além de que a competição entre a telefonia fixa e 

operadora de telefonia móvel também têm impulsionado a evolução das 

tecnologias de rádio. Entretanto os drivers do LTE trabalham para as novas e 

principais tecnologias que buscam desenvolver plataformas na Internet, sendo que 

essas plataformas também são as tendências dos computadores, já que os 

terminais estão evoluindo para plataformas de serviços de Internet, conforme 

exposto na figura 3: 

Figura 3: Computadores e celulares evoluindo para a plataforma de internet 

Fonte: ZTE, 2011. 
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As plataformas móveis de Internet foram introduzidas para fornecer aos 

usuários acessos rápidos e fáceis, oferecendo uma variedade imensa de 

aplicações locais e Internet. As pessoas vão mudar a partir de terminais fixos com 

a utilização de terminais móveis e de conexões ponto-a-ponto para as 

comunidades online e círculos jogos. 

Atualmente esta sendo estudada no Brasil e já utilizada em outros países 

a tecnologia 4G, que vai muito além do que qualquer telefonia móvel apresentada 

anteriormente e será estudada no capítulo seguinte. 

 
2.2.4 Programas demonstrativos da tecnologia 

 

Essa tecnologia já foi apresentada em muitos eventos, demonstrando 

satisfação a todos que a experimenta. A primeira apresentação de um 

demonstrador de LTE teve a supervisão IP - handover baseado entre o 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/pt/Internet_Protocol�
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demonstrador de rádio de LTE e o comercialmente disponível HSDPA, o sistema 

de rádio foi mostrado durante ITU feira de comércio dentro Hong Kong em 2006. 

Em setembro de 2007, NTT Docomo demonstrou taxas de dados de LTE de 200 

Mbit/s com consumo de potência abaixo de 100mW durante o teste.   

Em 2008, a Motorola anuncia o sucesso da implementação de uma rede 

TDD-LTE (Time Division Duplex Long-Term Evolution) nas ruas de Genebra. A 

instalação foi realizada com o objetivo de apoiar a apresentação da China Mobile 

Communications Corporation (CMCC) na Geneva Palexpo, durante a ITU Telecom 

World 2009.a Motorola demonstrou que a tecnologia LTE acelera a entrega da 

experiência pessoal dos meios com o programa “demonstrativo vídeo” que flui de 

HD gaming em linha para VoIP. Já a Ericsson demonstrou um terminal portátil de 

LTE que mostra um vídeo em alta definição.  

Em novembro de 2009, a empresa de telefonia ZTE investiu em pesquisa 

e desenvolvimento de tecnologia LTE participando de testes com operadoras no 

mundo inteiro, através desse investimento a ZTE teve o objetivo de mostrar como 

suas soluções funcionam além de moldar o mercado de serviços LTE na Europa e 

na América Latina. Com essa tecnologia, a operadora pretende alcançar picos de 

transferência de dados de 340 Mbps, o que permitirá a execução de outros 

serviços que demandam maior capacidade, como vídeo e TV móvel.  

A Nokia Siemens Networks tem um histórico único no LTE do primeiro 

comercial do mundo e lidar rede em operação do cliente. De acordo com a notícia 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/pt/High-Speed_Downlink_Packet_Access�
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/pt/International_Telecommunication_Union�
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/pt/Hong_Kong�
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/pt/Motorola�
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/pt/Ericsson�
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exposta em seu próprio site em 13 de Janeiro de 2011, Nokia Siemens 

Networks tem 27 acordos comerciais LTE. Desde 2008, lidam com a navegação 

LTE pronto Flexi multiradio Estações Base e atualmente é o primeiro comercial 

com hardware e software compatível com os padrões. Com o Internet-HSPA têm 

experiência em redes móveis de banda larga fixa além de que estão realizando 

testes de LTE em todo o mundo. A liderança na comercialização de LTE é 

comprovado pelo fato de que a empresa tem sido selecionada pelos fornecedores 

de comunicações de serviço líderes do mundo inteiro para a LTE, que incluem 

DoCoMo (seleção do mundo primeiro fornecedor LTE), a Telia Sonera (rede 

comercial do mundo "primeiro LTE) e luz ao quadrado (greenfield maior site 

mundial de redes LTE) (NOKIA, 2011). 

 

2.3 Inovações tecnológicas  

 

O mercado atual busca aperfeiçoamentos em seu desenvolvimento para 

que possam alcançar seus objetivos, e entre esses aperfeiçoamentos, se 

encontram as Inovações Tecnológicas que correspondem a prática de realizar 

alterações em que produtos e processos se modifiquem com o uso de novas 

tecnologias e aperfeiçoamentos. Existem quatro tipos de inovações tecnológicas, 

as inovações implementadas, que se caracterizam como inovação de produto (é 

introduzida em um mercado já existente), a inovação de processo (é efetivamente 

utilizada no processo de produção, o produto ou processo deve ser novo ou 
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significativamente melhorado) para a empresa, a inovação organizacional 

(implementação novos métodos organizacionais na prática do negócio, 

organização do trabalho e/ou relações externas) e, a inovação de marketing (que 

são novos métodos de marketing, e melhorias significativas no design do produto 

ou embalagem, preço, distribuição e promoção).  

As inovações influenciaram muito nos aparelhos celulares que atualmente 

são ótimos no que eles foram originalmente planejados para fazer chamadas 

telefônicas, enviar mensagens de texto, calculadora, filmadora, etc. Porém, com 

toda essa tecnologia as redes de telefonia não estão suportando tamanha 

demanda, ou seja, a tecnologia 3g não está suportando manter estes usuários 

conectados, fazendo chamadas de vídeos, fazendo downloads, etc. Portanto a 

tecnologia LTE é uma grande inovação tecnológica e influenciaria exatamente 

nesse aspecto, onde as tecnologias que atuam no Brasil não conseguem chegar, 

suportar a demanda de usuários e que estes consumidores possam usufruir deste 

benefício da melhor maneira possível. No sentido básico, 4G (quarta geração de 

comunicação sem fio) envolve colocar as comunicações móveis firme e 

completamente no reino da VoIP (voz sobre protocolo de internet). Embora a 

tecnologia 4G vá, eventualmente, ser implementada em uma variedade de 

gadgets móveis, como laptops e dispositivos para jogos, ela terá impacto mais 

notável nos telefones celulares, já que eles lidam com dados de voz de modo 

diferente. 

http://informatica.hsw.uol.com.br/voip.htm�
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Na essência, os telefones celulares usarão o mesmo sistema básico de 

VoIP que os programas softphone para computadores e muitas operadoras de 

longa distância usam agora. Elas vão transferir toda informação a ser enviada 

através de uma conexão sem fio à internet de modo a estar em conformidade com 

vários protocolos de Internet. Isso possibilitará maximizar completamente a troca 

de pacotes, que é um ótimo jeito de enviar informação rapidamente - e a um custo 

muito menor - de um destino a outro. Quando as redes 4G se tornarem padrão, os 

usuários notarão a diferença. A tecnologia 4G tem alguns benefícios persuasivos 

que estão ajudando a acelerar o impulso da indústria nessa direção. Horários de 

pico ainda devem ser um pouco chatos (pelos padrões das pessoas mimadas pelo 

serviço de Internet super rápido), mas no todo, ela deve ser um progresso do 

serviço que a maioria dos usuários de telefone celular estão familiarizados hoje 

(TOOTHMAN, 2010). 

Sendo assim, existem várias maneiras com as quais um negócio poderia 

se beneficiar mudando para a tecnologia 4G. Com todos os seus dados sendo 

transmitidos via VoIP -  isto é, sem nenhum dado de voz atingindo as ondas de 

rádio e TV por meio de uma linha de transmissão dedicada separada - , o negócio 

poderia economizar dinheiro e  beneficiar-se da segurança melhorada. Um 

exemplo de toda essa vantagem é os funcionários em viagem poderão dispensar 

dispositivos como laptops e levar apenas um celular com câmera para participar 

de videoconferências de alta qualidade. 

http://informatica.hsw.uol.com.br/telefone-celular.htm�
http://informatica.hsw.uol.com.br/autores-howstuffworks.htm#toothman�
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Da mesma forma, o serviço em geral será bem mais rápido do que o que 

está disponível agora. Esse desempenho e confiabilidade melhorada vão empurrar 

os telefones celulares totalmente para o mundo de PCs portáteis como os laptops 

em termos de recursos gerais. A 3G pegou pessoas que estavam a caminho daí, 

mas porque as redes não são 100% VoIP, elas ainda têm um pouco de corte 

quando todos estão ativos em seus telefones ao mesmo tempo; o objetivo das 

redes 4G é aumentar os recursos de largura de banda e taxa de transferência 

para que mais consumidores se sintam seguros em confiar em seus telefones 

celulares para fazer o que quer que seja necessário. 

Ter um telefone que possa desempenhar qualquer papel da Internet 

normalmente realizado por um PC permite aos empregados maximizar seu 

tempo sem estar preso a um computador, tanto em casa quanto em movimento. 

Além disso, eles podem facilmente manter-se informados sobre questões de 

trabalho durante todos aqueles momentos de inatividade que estão pulverizados 

durante o dia, como o tempo gasto esperando nas filas da lanchonete, vendo ao 

anúncios que passam antes de começar um filme ou esperando o metrô ou o 

ônibus durante a ida ou a volta do trabalho. 

Uma tendência que provavelmente se tornará mais comum são os 

telefones desenhados especialmente para fazer videoconferências. Dessa forma, 

colegas trabalhando em locais remotos podem transmitir vídeos de alta 

qualidade - se estiverem doentes ou se estiverem num safári - com apenas a 

câmera de seus telefones. (Embora no caso de funcionários adoentados, 
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dependendo de sua aparência, talvez eles possam preferir uma simples 

teleconferência.) 

De modo geral, é certo que muitas outras aplicações e dispositivos criados 

com foco no lado corporativo da vida estarão disponíveis à medida que a 4G se 

mover dos estágios de planejamento para a utilização prática. Para mais 

informações sobre a rápida evolução do mundo da tecnologia móvel, explore os 

links da próxima página. 

Não necessariamente tem que ser novo para o mercado da empresa. 

Resumidamente, as inovações tecnológicas são passos necessários para 

desenvolver e implementar produtos ou processos tecnologicamente novos ou 

aperfeiçoados.  

Uma inovação tecnológica implica um aperfeiçoamento objetivo do 

desempenho de um produto ou da maneira como ele é produzido ou distribuído, 

ou seja, de acordo com a implementação das normas ISO 9000 só deve ser 

considerada uma inovação tecnológica se a sua introdução implicou o 

desenvolvimento de uma nova tecnologia ou gerou um avanço tecnológico 

significativo em produto ou processo, e não em casos em que as melhorias são 

realizadas com o propósito de que tornem produtos mais atrativos, ou pequenas 

mudanças tecnológicas não substanciais e modificações cuja alteração não diz 

respeito as características objetivas do uso. 
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2.3.1 Inovações tecnológicas no Brasil  

 

A inovação tecnológica é essencial para que o Brasil induza a 

competitividade de suas empresas no mercado global e interfere principalmente 

nos impactos do LTE na telefonia móvel do Brasil. No entanto, para que a 

inovação tenha uma influência significativa na produção industrial e na oferta de 

serviços de um país, ou seja, contribua para a geração de riqueza, são 

necessárias a definição de instrumentos de financiamento e a institucionalização 

de modelos adequados à realização de atividades inovativas, especialmente 

pesquisa e desenvolvimento (RAUPP, 2010). 

Todos os países que se destacam na produção industrial moderna 

construíram seus próprios modelos para promover a inovação tecnológica. Se 

ainda não chegamos a esse ponto, ao menos já temos alguns exemplos exitosos 

a serem considerados, nos campos da aeronáutica, do petróleo e do agronegócio. 

No Brasil, existem vários modelos de êxito em inovação quando houve a 

integração da base cientifica e tecnologia com os setores econômicos, e como 

exemplo, a indústria aeronáutica brasileira, que foi criada através do Centro 

Técnico Aeroespacial e do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Foi dessa base 

que surgiu a Embraer e boa parte de sua cadeia de fornecedores. É apenas um 

exemplo entre vários, de que o Brasil teve grande êxito quando fez esforços para 

a integração da base científica e tecnológica com setores econômicos (RAUPP, 

2010). O desenvolvimento econômico de uma nação depende crucialmente sua 
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capacidade de geração de inovações tecnológicas. O economista Joseph A. 

Schumpeter foi um dos primeiros defensores da vinculação entre o 

desenvolvimento de um país e sua capacidade de inovar. Sua importância para a 

teoria econômica contemporânea é tão marcante que atualmente uma das mais 

promissoras correntes em economia é chamada de neo-shumpeteriana. O 

surgimento e o desenvolvimento da internet é um exemplo atual deste processo. 

Seu advento provocou mudanças profundas em toda a economia. Nas 

comunicações, no comércio, na forma de organização da produção, na geração e 

transmissão do conhecimento as mudanças são substanciais (CAMPOS, 2011).  

A inovação, no entanto, não é algo que surge por geração espontânea. É 

necessário investir em pesquisa e desenvolvimento para que a inovação ocorra, e 

no caso do LTE não vai ser diferente, vai ser necessário que em primeiro lugar, as 

empresas brasileiras dediquem uma parcela maior de seus lucros para os 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento, além de que, outro aspecto 

importante é que o governo brasileiro solucione as dificuldades em definir com 

clareza qual a sua política, esclarecendo assim o seu poder de atuação. 
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CAPÍTULO 3 - OPORTUNIDADES E DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO E USO DA 

TECNOLOGIA LTE EM OUTROS PAÍSES 

 

3.1 Processos de globalização e avanços tecnológicos 
 

Para discutir os desafios e as oportunidades que a tecnologia LTE causará 

ao mundo é importante ressaltar a importância do processo de globalização, que 

abrange diversos aspectos da vida: cultura, economia, política, relações sociais e 

subjetividade, além de que certos fenômenos têm gerado impactos diferenciados 

em diversas áreas - econômico-financeira, comercial, cultural, social, dentre outras 

mostrando-se atravessado por um certo grau de ambivalência ou imprecisão, 

revelando-se como uma configuração histórica altamente contraditória. Há uma 

diversidade de esforços de conceituação e leitura por autores de diferentes áreas 

sobre o processo global. Porém, pode-se afirmar que existe um elevado consenso, 

entre eles, de se estar diante de uma nova era do capitalismo e que, no século 

XX, o mundo entrou no ciclo de uma história global. A transformação da cultura - a 

“globalização cultural” - tem se apresentado como uma estratégia central de 

garantia desta “nova” ordem, evocando, por um lado, imagens que fazem alusão a 

homogeneidade e integração mundial, ao mesmo tempo em que outras análises 

destacam os antagonismos, diferenciações e contradições provocadas pela 

mundialização da cultura. 



52 
 

Toda esta discussão é atravessada por algumas questões. Primeiramente, 

pelo fato de que, no atual contexto, se assiste a certa fusão entre cultura e 

economia (JAMESON, 2001). Assim, a cultura não pode mais ser vista como uma 

seara onde os homens se refugiariam dos efeitos do capital, ao contrário, é uma 

das suas mais perfeitas expressões e “o capitalismo tardio depende para seu bom 

funcionamento de uma lógica cultural, de uma sociedade de imagens voltadas 

para o consumo” (CEVASCO, 2000). Pode-se dizer, inclusive, que se assiste, na 

atual conjuntura, a uma des-diferenciação desses campos, na medida em que a 

economia acaba por coincidir com a cultura, fazendo com que até a alta 

especulação financeira se torne cultural, ao mesmo tempo em que a cultura se 

torna profundamente orientada para a produção de mercadorias, qual seja, torna-

se econômica. Deste modo, é preciso tratar da seara cultural articulada às 

análises econômicas e sociológicas e mesmo a proposta multicultural, a par das 

fertilidades que trouxe as discussões sobre a temática, deve ser tomada de forma 

cautelosa, principalmente as teorizações que entendem as culturas como 

fundamentalmente divergentes umas das outras.  

As inovações tecnologias são os principais aspectos a serem 

considerados em relação a mundialização da cultura (ORTIZ, 1994; SEVCENKO, 

2001). Entrando no século XXI, as dificuldades técnicas em relação a 

comunicação, que existiam antes, são cada vez mais irrelevantes e o planeta 

caminha para uma rede informacional cujas partes se encontram interligadas 

(ORTIZ, 1994). Com os avanços tecnológicos, especialmente os da telemática e 
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da microeletrônica - os meios de comunicação possibilitam, com extrema rapidez, 

um deslocamento que pode colocar a todos os que a eles tem acesso, em contato 

com o mundo. A convivência contemporânea, possibilitada por esta época, indica 

uma verdadeira compressão espaço-temporal, em que as qualidades objetivas do 

espaço e do tempo se transformam, a ponto de nos forçarem a alterar, as vezes 

radicalmente, o modo como representamos o mundo para nós mesmos. 

Na realidade, a história do capitalismo tem se caracterizado por uma 

aceleração do ritmo de vida, e por uma permanente ultrapassagem das barreiras 

espaciais. No entanto, tais dinâmicas assumiram um ritmo tão célere no contexto 

da globalização, que “por vezes o mundo parece encolher sobre nós” (HARVEY, 

1994). Os meios de comunicação contemporâneos têm uma intensa participação 

nesse processo. A TV, por exemplo, associada com a comunicação por satélite 

possibilita a experiência de uma enorme gama de imagens vindas de espaços 

distintos quase simultaneamente, encurtando as distâncias dos espaços do 

mundo. Uma das tecnologias que mais crescem atualmente são as relacionadas a 

celular, e não é a toa que como citado anteriormente as pessoas estão 

substituindo calculadores, despertadores, que, citados como exemplo, 

anteriormente eram utilizados separadamente, hoje se encontra tudo em apenas 

um aparelho, o celular. O gráfico (1) a seguir demonstra o quão grande é a 

quantidade de pessoas que aderiram a esta evolução: 
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Gráfico 1: Quantidade de usuários de aparelho celulares 
Fonte: Telebrasil e Teleco 

 

 

 

A grande quantidade de informações que as inovações tecnológicas 

podem proporcionar a população em um cenário atual, de acordo com Eco (1976), 

traz positividades nos serviços de comunicação, proporcionando uma melhoria 

intelectual das massas e oferecendo mais um incremento na comunicação e 

participação social. Porém, surgem intensas críticas a análise realizada por este e 

outros autores, culminando com a idéia de que se a mídia elevou o volume de 
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informações que as pessoas têm daquilo que se desenrola na sociedade, por 

outro lado, inibiu, na mesma proporção, a capacidade de converterem esse 

conhecimento em participação política e coletiva. Em relação a esse aspecto, 

Sennett (1988), em seu clássico trabalho histórico afirma que: 

 

[...] os meios de comunicação de massa intensificam os padrões de 
silêncio que começaram a tomar forma nos teatros e salas de concerto do 
século passado (século XIX), intensificando a ideia do espectador 
destituído de corpo, uma testemunha passiva [...]. 

 

Fato é que os meios de comunicação possuem capacidades inimagináveis 

em outros momentos históricos como, por exemplo, a de empilhar imagens do 

passado e de outras épocas as atuais, reapresentando tudo como uma “colagem 

coesa de fenômenos igualmente importantes e coexistentes” (HARVEY, 1994), e 

exigindo dos seus clientes uma percepção do tempo (da história) e do espaço (o 

meio onde vive) enquanto uma reserva interminável de eventos iguais. 

Dentre análises distintas é possível analisar que há os que denunciam que 

os avanços tecnológicos das telecomunicações, o acesso direto e simultâneo de 

indivíduos disponibilizado por estes meios, promove o aparecimento de uma 

cultura global unificada, remetendo, assim, a uma homogenização cultural. Nesta 

linha de argumentação vale a tese da convergência da cultura global, mediante a 

qual, há uma imposição crescente de certa universalização, pelo menos no 

sentido da unificação dos estilos de vida, símbolos culturais e formas 

transnacionais de convivência. Sendo assim, o conhecimento de culturas de 

nações distintas, promovido em larga escala pelos pode gerar efeitos diversos, 
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como uma maior consciência da diversidade dos estilos de vida encontrados no 

mundo, a ampliação da compreensão da própria sociedade e cultura nas quais os 

indivíduos se encontram envolvidos e, até mesmo, movimentos de fechamento de 

grupos para reforçar identidades – étnicas, geopolíticas, de gêneros, dentre outras 

, que se sentem ameaçadas, o que, neste caso, dificultaria a possibilidade de 

desenvolvimento de uma cultura global unificada. Desse modo, tais autores 

procuram ir além daquelas concepções que admitem os estilos de vida e o 

consumo cultural como produtos totalmente manipulados de uma sociedade de 

massas, e também da concepção oposta, a de que os estilos de vida e cultura são 

espaços autônomos e lúdicos, isentos de determinações sociais. 

 

3.2 Impactos causados pelos avanços tecnológicos da antiguidade ao 

cenário atual (LTE) 

 

A partir do século passado, ocorreu um grande avanço tecnológico, 

principalmente na área de telecomunicações, e o telefone celular foi o que mais 

chamou a atenção do publico. Ele foi lançado usando a tecnologia analógica sua 

única função era a transmissão de voz. O desenvolvimento das tecnologias de 

informação e comunicação (TICs) se concretizou de tal forma, que a cada dia 

lançam novos modelos com diferentes designs e aplicativos, o que antes era 

usado apenas como transmissor de voz passou a ser utilizado também para enviar 

SMS (do Inglês Short Message Service - Serviço de Mensagem Curta), tirar fotos, 
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filmar, despertar, gravar lembretes, jogar e ouvir músicas, mas não para por aí, 

nos últimos anos, principalmente no Japão e na Europa, tem ganhado recursos 

surpreendente até então não disponível para aparelhos portáteis, como GPS, 

videoconferências e instalação de programas variados, que vão desde ler e-book 

a usar remotamente um computador qualquer, quando devidamente configurado. 

Observando os dados obtidos sobre assinantes de telefonia fixa, celular, tv por 

assinatura e banda larga, observa-se que houve crescimento em todos os setores 

de telecomunicação, porém, o celular teve um avanço muito grande nos últimos 

anos, inclusive, até o 2002 a telefonia fixa liderava o mercado, porém, em 2003 os 

celulares começaram a superar as expectativas obtendo assim mais assinantes do 

que a telefonia fixa (Gráfico 1). 

Gráfico 2. Assinantes de Telefonia Fixa, Celular, TV por assinatura e Barda Larga 
Fonte: Telebrasil e Teleco 
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Esses avanços conduzem o consumidor à troca constante do aparelho, 

impulsionando a comercialização, fazendo com que os aparelhos celulares, se 

tornassem um dos principais meios econômicos mundiais, pois o não basta mais 

um celular que viabilize a comunicação e sim um aparelho que represente um 

universo simbólico da marca que contribui para definir e identificar seus gostos e 

estilos, levando em conta o máximo de funções possíveis reunidos em apenas um 

aparelho, sendo considerados terminais com plataformas e sistemas aptos a 

acoplagem de diversos aplicativos deixando de ser apenas telefone para serem 

metadispositivos, pois abarcam outras tecnologias além de transmissores de voz.  

O processo dinâmico de inovação do telefone móvel faz com o 

consumidor se entusiasme e queira adquirir a tecnologia confirmando assim, a 

lógica do tecnocapitalismo, liderada pela denominação do capital e da informação, 

ocasionando alterações na sociedade, na cultura e na política. De acordo com 

Kellner (2006) tecnocapitalismo tem o objetivo de: 

[...] descrever uma configuração de sociedade capitalista em que 
conhecimento técnico e científico, informatização, automação do trabalho 
e tecnologias inteligentes desempenham um papel no processo de 
produção análogo ao da força de trabalho humano, da mecanização do 
processo de trabalho e das maquinas nos primórdios do capitalismo.  
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Sendo assim, no tecnocapitalismo, o investimento constante em inovações 

e aprimoramentos tecnológicos tem por objetivo a rápida e livre expansão do 

capital. Em relação a grande quantidade de países que estão firmes para 

implantar suas redes LTE já estão sendo instaladas ou planejadas na Armênia, 

Austrália, Áustria, Bahrain, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Estônia, Finlândia, 

França, Alemanha, Hong Kong, Irlanda, Itália, Japão, Jordânia, Letônia, Holanda, 

Nova Zelândia, Noruega, Filipinas, Portugal, Rússia, Arábia Saudita, Singapura, 

África do Sul, Coréia do Sul, Suécia, Taiwan, Emirados Árabes Unidos, Estados 

Unidos e Uzbequistão, sendo que os governos da Dinamarca, Alemanha e 

Holanda completaram, nas últimas semanas, seus leilões de bandas para LTE, 

incluindo a freqüência 2.6 GHz, que é a orientada para os sistemas de LTE. A 

Alemanha também concluiu o primeiro leilão da sua freqüência 800 MHz 

(dividendo digital) do espectro, na qual as operadoras vencedoras planejam 

implantar suas redes LTE. Outros leilões LTE são esperados nos próximos meses. 

LTE é o passo natural de evolução para operadoras GSM/WCDMA-HSPA e 

também para muitas operadoras CDMA em todo o mundo. A operadora russa, 

Yota, a segunda maior rede de WiMAX, também anunciou recentemente que a 

empresa decidiu migrar para LTE e que possui expectativas de investimentos na 

América Latina. Em resumo, são 17 redes comerciais LTE lançados; 52 testes 

com LTE pré-confirmados e 128 compromissos de rede LTE em 52 países até 

2012. 

http://jbonline.terra.com.br/pextra/2010/06/08/e080622594.asp�
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Acredita-se que o sucesso dos últimos lançamentos de novas redes LTE 

sinaliza o apoio que esta nova tecnologia vem recebendo em várias partes do 

mundo, reforçado pelos leilões 2,6 GHz e 800 MHz realizados recentemente. "O 

crescimento do número de projetos e lançamentos de redes LTE continua forte e 

operadoras globais estão se unindo para impulsionar esta nova tecnologia. O LTE 

é essencial para que se possa garantir a banda larga móvel ao mercado de 

massa", destaca o executivo. Segundo a ANACOM (Autoridade Nacional de 

Comunicações), perspectiva-se também que outras faixas do espetro, 

nomeadamente a que é ainda atualmente utilizada pelas emissões de TV pela via 

analógica possam vir a ser utilizadas no futuro para reforçar a capacidade das 

redes móveis. 

Entretanto, o sucesso da operação ainda é desconhecido, porém com 

grandes possibilidades de que a LTE chegou ao mercado para inovar, surpreender 

e crescer economicamente os investidores, pois, apesar de ser uma tecnologia 

“cara” é grande a capacidade de investimento que existirá pela parte dos 

operadores de telecomunicações que venham a adquirir o sistema. O ciclo 

econômico terá uma palavra a dizer, mas talvez não seja incoerente predizer que 

ainda teremos largos meses de espera até que se inicie o processo de 

massificação deste novo salto tecnológico nas comunicações móveis. As 

operadoras de telefonia móvel estão investindo em uma tecnologia de acesso à 

internet que terá uma conexão cerca de 180 vezes mais veloz do que a atual 

segundo cálculos do engenheiro Marcelo Zuffo, professor da Escola Politécnica da 
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Universidade de São Paulo, as conexões móveis da 3ª geração (conhecidos como 

3G, atualmente em uso) levam em média 6 horas para baixar um arquivo de 1 

gigabyte. Já a tecnologia LTE (Long Term Evolution), ainda não implantada no 

Brasil, faria o download do mesmo arquivo em 2 minutos. São grandes as 

expectativas para a nova tecnologia (LTE), e a implantação do sistema tende 

proliferar-se mundialmente. Na Europa ela vem superando as expectativas da 

empresa Ericsson, informa Edvaldo Santos, gerente de Assuntos Corporativos da 

Ericsson. Até o final do ano, mais 25 cidades na Suécia e quatro na Noruega 

contarão com essa tecnologia, capaz de acelerar a capacidade e a velocidade das 

redes de telefonia celular, totalizando 31 localidades nesses países (DIGNOW, 

2010).  
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CAPÍTULO 4 - DESAFIOS DO LTE NA TELEFONIA MÓVEL DO BRASIL 

 

4.1 Evoluções do 4G no exterior vs Brasil 
 

A tecnologia LTE vem demonstrando que suas características realmente 

se destacam em relação as tecnologias que a antecederam. Com isso, segundo a 

consultoria ABI Research, já se contabiliza mais de 33 contratos e cerca de 12 

operadoras que obtiveram os serviços LTE em todo o mundo. Com isso, a 

consultoria projeta para 2013 um universo de 32,6 milhões de assinantes móveis 

na tecnologia de quarta geração. A consultoria ainda afirma que com a finalidade 

de acompanhar o crescimento exponencial de dados móveis, que têm sido 

estimulados por planos com tarifas fixas, as operadoras devem atualizar suas 

infraestruturas de terceira geração (SACKS, 2008). 

A tecnologia LTE compreende várias áreas e é implantada em diversos 

seguimentos da telecomunicação, porém, se repercute ainda mais quando se trata 

de telefone celular que é o produto mais exportado pela indústria de 

telecomunicação. Em abril de 2010, as exportações de equipamentos de 

telecomunicações apresentaram queda de 12% em relação a abril de 2009. 

Porém, no mesmo período as importações apresentaram aumento de 10,2% se 

comparado com o mesmo período no ano anterior (UMTS, 2010).  
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Houve uma grande evolução tecnológica, sendo que a primeira geração 

era uma geração analógica, é importante ressaltar que o GSM e o CDMA foram as 

que mais prevaleceram neste tempo conforme a Figura (4) a seguir demonstra:  

Figura 4: Evolução das tecnologias  
Fonte: Domínio Público 

 

 

Como exemplo de que tecnologia LTE compreende vários seguimentos da 

comunicação, a Nokia (uma empresa Finlandesa), que é a maior fabricante de 

celulares, relata, no final do ano de 2009, mais uma novidade relacionada a esta 

tecnologia, o primeiro modem capaz de suportar redes 4G com a tecnologia Long 

Term Evolution (LTE). Esse modem integra uma iniciativa de testes com LTE, 

onde as operadoras estão trabalhando a questão da interoperabilidade com os 

fornecedores e o Internet Modem é usado nestas atividades. O modem trabalha 

com redes GSM/EDGE e WCDMA/HSPA, o que significa que o usuário poderá 

usar as redes 3G já existentes nas regiões que as redes não estiverem ainda 

disponíveis. O modem da Nokia irá suportar ainda LTE alocada em múltiplas 

bandas, o que acomodará os lançamentos das operadoras em diversos países e 

http://www.techlider.com.br/2009/09/nokia-apresenta-modem-lte/�
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região (Figura 5). A expectativa é que o produto possa ser usado em celulares e 

outros dispositivos móveis. A decisão da Nokia de promover este lançamento é 

apoiar o crescimento da tecnologia LTE como tecnologia padrão para as redes 

4G. AT&T, Verizon Wireless e diversas operadoras na Europa já estão 

comprometidas com a tecnologia, que tem potencial de elevar a velocidade de 

download da internet móvel em mais de 100 vezes. Uma ampla rede de LTE, no 

entanto, deve demorar. A própria Verizon, que já iniciou testes com a tecnologia, 

afirma que terá uma rede em todo o território norte-americano só a partir de 2015. 

Há ainda um bom contingente de companhias como Sprint Nextel, Clearwire, 

Google, entre outras, que apoiam o WiMax como tecnologia padrão para redes 

4G. Entre os argumentos está o fato de já existir infraestrutura que suporte a 

tecnologia. A opção da Nokia, no entanto, está embasada no fato de a maioria das 

operadoras móveis terem decidido pelo LTE (UMTS, 2010). 

Figura 5 - Exemplo de aplicação do WiMax 

 

No Brasil, a tecnologia LTE está em estudo, pois, geralmente é comparada 

ao Wimax. Mediante análises realizadas a respeito de sua expansão, existem 

http://www.techlider.com.br/2009/09/nokia-apresenta-modem-lte/�
http://www.techlider.com.br/2009/09/nokia-apresenta-modem-lte/�
http://www.techlider.com.br/2009/09/nokia-apresenta-modem-lte/�
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idéias que ensejam dúvidas, contudo em sentido contrário flutuam idéias que 

asseguram a sua eficácia. Visando o avanço tecnológico e os recursos 

necessários para suprir as necessidades dos atuais clientes, no Brasil, as 

operadoras de telefonia móvel, são as que mais apostam na eficácia da nova 

tecnologia, afinal, percebem que há uma mudança de paradigma para as redes de 

telefonia móvel: elas já não servem apenas para falar, sendo necessárias 

tecnologias que supram todas as suas necessidades como chamadas por vídeos, 

multimídia, navegação on-line, acesso a TV digital, entre outras. A popularização 

do 4G, com chances cada vez maiores de ser personificada pelo LTE, fomentará 

um novo mercado de aplicações e serviços móveis, principalmente os que 

envolvam conteúdo multimídia e aplicações de geoposicionamento. 

A tendência das redes mundiais de telefonia é o LTE, afinal, mesmo que o 

serviço de voz ainda seja o mais oferecido e representa a maior parte do 

faturamento pelas operadoras, o crescimento futuro está ao redor de outros 

serviços além dos tradicionais. De acordo com Coelho, da Ericsson, o alinhamento 

do Brasil as tecnologias que estão sendo adotadas em outros países, sobretudo 

na Europa, significa dizer que o país deve reservar a faixa de 2,5 GHz para a 

tecnologia LTE, destacando essa importância ele afirma "Já tivemos experiências 

de trazer para o Brasil tecnologias sem escala e elas acabaram ficando para trás", 

diz, citando o CDMA e o TDMA. "O WiMax móvel está patinando no mundo todo. 

Nós vamos insistir nisso?", questiona o executivo. A Ericsson é um dos maiores 

fornecedores mundiais de equipamentos e suas apostas estão todas sobre o LTE, 
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com ênfase no mercado europeu e na imensa base de celulares GSM da Europa, 

e é natural que esta seja sua abordagem, pois destaca o LTE como maneira de 

que o Brasil possa se interagir com o restante do mundo, se aliando as novas 

tecnologias. A Figura (6), relata a velocidade da banda larga móvel LTE em 

relação as outras tecnologias: 

Figura 6 – Velocidade de Barga Larga Móvel 
Fonte: Teleco/WiMax Fórum/3GPP 

 

 

Em contrapartida, existem fornecedores como a Intel que apostam no 

WiMax, ao contrário também das idéias de grandes empresas de telefonia celular, 

como a Claro. Segundo João Cox, presidente da operadora, o problema central na 

discussão do futuro da faixa de 2,5 GHz é não deixar o Brasil de fora de um 

padrão mundial retardando inclusive o desenvolvimento do país. Entretando, para 

Frauendorf, da Neotec, é uma falácia falar em alinhamento tecnológico no caso da 

banda larga. "A realidade brasileira é outra. O WiMax é uma tecnologia de banda 

larga fixa e, eventualmente, móvel, que foi pensada para outras realidades 
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diferentes da européia. Por isso que países como Rússia, Índia e diversos países 

da América Latina têm apostado muito nessa plataforma, além de que o que 

precisa ficar claro é que em nenhum lugar a UIT (União Internacional de 

Telecomunicações) ou quem quer que seja disse que a faixa de 2,5 GHz deve ser 

reservada exclusivamente ao serviço móvel, muito menos aos atuais operadores 

de serviços móveis. Em outro aspecto Emílio Loures, gerente de novas 

tecnologias da Intel afirma que perante a visão da Intel, o ideal é que a Anatel 

ofereça total flexibilidade a qualquer operador para explorar serviços em qualquer 

faixa de freqüência, e que a neutralidade tecnológica é fundamental. “A agência já 

fez isso na faixa de 3,5 GHz, prevendo a mobilidade nesta faixa, e precisa agora 

fazer o mesmo na faixa de 2,5 GHz"; diz Loures. Ele lembra que existem muitos 

municípios que não têm nenhum operador na faixa de 2,5 GHz e que precisam ser 

atendidos (WIRELLESBR, 2010). 

A regulamentação brasileira sobre a faixa de 2,5 GHz (Resolução 

429/2006) prevê o seu uso para o Serviço de Comunicação Multimídia, o que em 

tese habilitaria qualquer empresa a pleitear freqüências para a prestação de 

serviços de dados. Mas como hoje se trata de uma faixa atrelada ao MMDS 

(Serviço de Distribuição Multiponto Multicanal), a Anatel precisaria definir antes, 

como pretende conduzir a questão de novas outorgas para o serviço de TV paga. 

Esse é um dos temas que estão em discussão na agência. As operações de 

MMDS existentes hoje (com base nas autorizações expedidas pela agência) 

cobrem 320 municípios brasileiros, que representam cerca de 25 milhões de 
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domicílios, o que corresponde um pouco menos da metade do total nacional. Não 

são 320 outorgas, naturalmente, mas como o raio de cobertura é amplo, uma 

licença de MMDS pega muitas vezes dezenas de municípios. Assim, quase 60% 

do potencial de consumo do país estão nessas áreas cobertas pelas licenças de 

MMDS, que ocupam 100% da faixa que poderia ser utilizada na casa dos 2,5 GHz. 

Ou seja, quem quiser entrar nesse mercado daqui para frente terá que fazê-lo 

onde não estão as operadoras de MMDS, ou negociar com elas. Por esta razão, 

uma das discussões mais importantes do ano deve ser a revisão da Resolução 

429/2006, quando o futuro da faixa de 2,5 GHz será desenhado. 

Pelos planos da Anatel, o MMDS operaria em caráter primário na faixa de 

2.500 MHz a 2.690 MHz apenas até 31 de dezembro de 2012. Depois disso, o 

serviço passaria a ter caráter primário apenas nas subfaixas 2.500 MHz a 2.530 

MHz e 2.570 MHz a 2.650 MHz. Nas subfaixas 2.530 MHz a 2.570 MHz e 2.650 

MHz a 2.690 MHz, a operação seria em caráter secundário. Em sentido oposto, o 

SMP (Symmetric Multi-Processing, ou Multiprocessamento - tecnologia que 

permite a um determinado sistema distribua tarefas entre dois ou mais 

processadores) poderia operar em caráter secundário em toda a faixa até 31 de 

dezembro de 2012. Após esta data, o serviço passaria a ser primário nas 

subfaixas 2.530 MHz a 2.570 MHz e 2.650 MHz a 2.690 MHz, no lugar do MMDS. 

E seria mantida a destinação de 110 MHz para o SCM, em caráter primário nas 

mesmas subfaixas definidas em 2006: 2.500 MHz a 2.530 MHz e 2.570 MHz a 

2.650 MHz. A novidade é que o serviço de telefonia fixa também passaria a ser 
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previsto em caráter secundário na subfaixa 2.500 MHz a 2690 MHz. Porém, na 

última hora, a Anatel mudou os planos. O conselheiro Antônio Bedran avaliou que 

seria importante promover um estudo mais amplo sobre o uso da faixa de 2,5 

GHz, analisando as reais demandas e separando o que é lobby daquilo que é 

realidade. Não há prazo para que este estudo seja concluído, nem para a 

publicação da consulta pública que definirá o futuro da faixa de 2,5 GHz. Da 

mesma maneira, a Anatel deve dar encaminhamento à renovação das outorgas as 

operações de MMDS em São Paulo, Rio de Janeiro , Curitiba e Porto Alegre 

pertencentes à TVA, as licenças de Goiânia, Belém e Brasília da ITSA, as 

autorizações da Net Serviços para Recife, Porto Alegre e Curitiba da Net Serviços 

e a licença da TV Show em Fortaleza. 

Sendo assim, é esperado que estas operadoras consigam a renovação das 

outorgas por mais 15 anos, o que significará que até 2024 as faixas estarão 

ocupadas, pelo menos nestas grandes cidades. E com a decisão da Anatel, abre-

se o precedente para que todas as dezenas de outorgas de MMDS existentes no 

país também sejam renovadas. Isso não significa que a agência não possa, com 

base na observação de que o espectro esteja sendo utilizado de maneira 

ineficiente, tirar freqüências das Operadoras de MMDS no futuro. O Tribunal de 

Contas da União está acompanhando o tema e de acordo com o ministro-relator , 

Raimundo Carreiro, demonstra preocupação clara em seu voto: 
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Diante desse contexto, reveste-se de grande importância qualquer 
serviço novo a ser oferecido pelos atuais prestadores na faixa de 
freqüência de 2,5 GHz, bem como a prorrogação das autorizações para 
uso dessa faixa, situações que exigirão novas  refelicitações e/ou ajustes 
nos atuais termos relativamente a prazos, valores e condições, a serem 
estabelecidas pela Anatel conforme o caso. 

 

Eventos como estes são amostras do que deve vir pela frente. Ainda 

existem uma série de outras faixas do espectro que devem gerar polêmicas 

semelhantes. outras faixa de frequência polêmica  é de 3,5 GHz, também existe 

uma disputa para definir se ela será destinada para o SCM com tecnologia WiMax 

ou se parte dela será destinada ao serviço móvel na tecnologia LTE. O (Gráfico 2) 

relata um dos benefícios da nova tecnologia em relação a 3G e ao WiMax. 

Gráfico 3. Tempo estimado aproximado para baixar um arquivo de 1Gb em diferentes tipos 
de conexão sem fio. 

  Fonte: Marcelo Zuffo, prof. da Escola Politécnica da USP. 
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Muitos acreditam que a tecnologia LTE vai demorar pra chegar no Brasil, 

pois o 3G ainda está engatinhando, não cumprindo as promessas feitas na 

implantação, em contrapartida, a Nokia Siemens, em 2008, já relatou acreditar no 

esgotamento do espectro disponível para a tecnologia entre 2008 e 2010 por 

conta da alta demanda. Isso levaria a adoção do Long Term Evolution (LTE), já 

entre 2010 e 2011. Segundo pesquisa da fabricante, o tráfego móvel no país deve 

crescer a uma taxa de 90% ao ano até 2013, atingindo 1,7 Gbps até lá. Enquanto 

2010 encerrou com 14 milhões de usuários da 3G, 2013 deve somar 100 milhões 

tanto em 3G quanto em 4G. Outros 100 milhões devem continuar no 2G. Para 

agüentar todo este crescimento, as operadoras terão que desembolsar R$ 9 

bilhões nos próximos cinco anos evoluindo suas redes. O retorno previsto, no 

entanto, é interessante: um faturamento previsto em R$ 36 bilhões. 

O Diretor de assuntos corporativos da Nokia Mário Baumgarten descatou 

que apesar de pertencer a mesma família da 3G, o LTE demanda uma nova faixa 

de freqüência para operar, a de 2,6 GHz, que precisa ser leiloada pela Agência 

Nacional de Telecomunicações (ANATEL), e que este é o espectro mais valioso 

que existe hoje em dia enfatizando essa informação, Wilson Cardoso (diretor de 

soluções para a América Latina da Nokia Siemens), diz que nos próximos três 

anos, serão necessárias a introdução de tecnologias mais eficientes no uso do 

espectro disponível, e uma participação do mercado para discutir as faixas 

.disponíveis. Por conta disso, Jean-Pierre Bienaimé, chairman do UMTS Fórum, 

acredita que a LTE deve estar no foco dos reguladores brasileiros. Sendo assim, 
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julga importante que o espectro não seja entregue tão cedo para outras 

tecnologias, como o WiMAX. 

A Telefônica, por sua vez, demonstrou sua tecnologia de Long Term 

Evolution (LTE) em funcionamento no dia 03 de Abril de 2009. Foi a primeira vez 

que a operadora apresenta seu protótipo de rede 4G fora de seus laboratórios, 

integrando as redes 2G e 3G usada pelos usuários de serviços móveis atuais. A 

apresentação foi feita no Centro de Demonstrações de Madri e apresentou uma 

chamada via VoIP e uma video-chamada usando uma mini-rede LTE instalada 

especialmente para a demonstração pela Ericsson. Durante a videoconferência, a 

conexão atingiu velocidades acima de 140 Mbps, quase 10 vezes mais rápido que 

as atuais velocidades oferecidas pelas redes 3G usando tecnologia HSPA. O 

propósito da Telefônica com os testes é começar o planejamento e a definição das 

necessidades técnicas do LTE, para oferecer aos clientes serviços mais 

adequados as suas necessidades de comunicação. A eficiência que a tecnologia 

LTE oferece para o uso do espectro permitirá as operadoras oferecer planos de 

banda larga móvel que criem uma alta demanda de mercado, ao mesmo tempo 

em que suportem o aumento do uso de aplicações que consomem muita banda, 

como é o caso de vídeo.  

A empresa fabricante de aparelho declarou, através de sua área de Home & 

Networks Mobility uma suposta solução para a implantação da tecnologia LTE. 

Seria um recurso Evolved Packet Core (EPC) para LTE. A novidade faz parte do 

portfólio Wireless Broadband Core (WBC) 700, que ajuda os operadores a 
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acompanhar o rápido crescimento da demanda de banda larga móvel (Gráfico 3) 

por assinantes e proporciona a oportunidade de aumentar receitas e reduzir os 

custos por bit. O WBC 700 é formado por um MME (sigla em inglês para Mobility 

Management Entity), gateways de pacote e de servidor (P-GW and S-GW) com 

funções de políticas e regras de cobrança (PCRF). A EPC proporciona uma rede 

para suporte de aplicativos, conteúdos pesados de multimídia e conectividade 

móvel à internet de alta velocidade. Por meio da arquitetura core control, que inclui 

sua conceituada MME, proporciona aos operadores a flexibilidade, o desempenho 

e a capacidade necessária para operar suas futuras redes LTE. De acordo com 

Fred Gabbard (vice-presidente e gerente de produtos da área Home & Networks 

Mobility da Motorola) a LTE permitirá que o usuário acesse todo o seu conteúdo, 

compartilhe e o leve aonde quer que vá.  

Gráfico 4. Acessos de Barga Larga 
Fonte: Telebrasil e Teleco 
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O portfólio WBC 700, completa nossa solução LTE ponto-a-ponto e 

proporciona um caminho flexível e completo para a implantação, preparando o 

provedor de serviços para enfrentar o futuro e com um custo menor. Mais que 

isso: o LTE representa a primeira “banda larga móvel de verdade”, um conceito 

que o mercado se cansou de relacionar ao WiMax mas que, pela falta de 

investimentos no padrão pelo mundo, ainda não chegou a se concretizar. E 

movimentações para que o LTE tome a definição no mercado para si não faltam.  

 

 

4.2 WiMax vs LTE: um caso de mercado 

 

Diante das situações citadas anteriormente, percebeu-se que o grande 

“desafio” para a implantação do LTE é a disputa com o WiMax no mercado, 

porém, estudos afirmam que o LTE e o Wimax, quando se perfilam, revelam 

semelhanças tecnológicas sugestivas: operam com a mesma técnica de 

modulação de rádio (OFDM) e têm boa eficiência espectral, custo de operação e 

número de estações radiobase (ERBs) parecidos, são baseadas em IP e outras 

similaridades. 
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Mas, diante de tamanha familiaridade técnica, o que justifica a existência 

das duas tecnologias? O gerente de novos negócios da Motorola, José Geraldo de 

Almeida, concorda que WiMAX e LTE “são irmãs”, mas “separadas no berço” pelo 

mercado. Isso explica, aliás, o motivo pelo qual as indústrias de WiMAX e LTE 

medem forças no campo político. No cabo de guerra pela maior fatia dos 190 MHz 

do espectro de 2,5 GHz, ideal do ponto de vista operacional para as duas 

tecnologias, está o movimento de pressão representado pelas operadoras móveis 

e fabricantes de celulares, que pleiteiam a reserva da faixa para o LTE. Essas 

empresas alegam saturação da faixa do 3G já em 2011, e afirmam que o LTE 

representa a seqüência tecnológica natural na evolução para a quarta geração da 

telefonia móvel. “Para as teles, que recentemente investiram bilhões em 

aquisições de licenças para o 3G, não faz sentido gastar para construir uma nova 

rede (WiMAX)”, diz Wilson Cardoso, diretor de soluções para a América Latina da 

Nokia Siemens. Por outro lado, o grupo WiMAX, que reúne as operadoras de 

telefonia  fixas, operadoras de TV paga (MMDS), operadoras WiMAX e fabricantes 

de chips e rádios, que apostam na disponibilidade da tecnologia e pressionam a 

Anatel a certificar os equipamentos para o 2,5 GHz, último obstáculo para a 

operação comercial do padrão no país (WIRELESSBR, 2010). 

Para Almeida, da Motorola, o mercado tem uma lógica interna própria em 

função da história e de investimentos anteriores. “As operadoras competitivas, que 

têm mais pressa de aproveitar a oportunidade do mercado oferecida pela enorme 

demanda por banda larga, provavelmente prefiram WiMAX, já pronto e mais 
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econômico. Já as operadoras de celulares, ao responderem ao crescimento da 

demanda em suas redes 3G, talvez prefiram LTE, tanto pela seqüência 

tecnológica, como pela oportunidade de aumentar os ainda muito recentes 

investimentos no 3G”, prevê (WIRELESSBR, 2010). 

Por representar a Motorola, José Geraldo de Almeida se considera em 

posição privilegiada para comentar a respeito de LTE e WiMAX, uma vez que a 

fabricante fornece equipamentos para ambas as tecnologias. E, segundo ele, há 

espaço para as duas. “São tecnologias complementares, pois disputam nichos 

diferentes”, diz ele, posicionando o WiMAX em áreas não atendidas por banda 

larga ou até como um serviço fixo de dados oferecido por operadoras móveis. Já 

Wilson Cardoso, conceitua o WiMAX como uma evolução do sistema ponto-

multiponto, que pode ser utilizado dessa forma em aplicações restritas, como em 

canais E1 corporativos, complemento de portfólio de última milha e outras 

demandas voltadas para pequenas e médias empresas. Mas não há consenso em 

torno disso. Outros especialistas garantem que em alguns mercados, WiMAX e 

LTE disputarão o mesmo nicho, tanto no backhaul quanto na última milha. Assim, 

o serviço chegaria onde a telefonia móvel não alcança, como zonas rurais e 

pequenas cidades. Também disputariam com a rede ADSL o filão das metrópoles, 

servindo de backup ou até mesmo como primeira opção de serviço banda larga 

(WIRELESSBR, 2010). 

O que fica claro, contudo, é que a decisão é muito mais complexa do que 

parece e envolve interesses comerciais dos grandes fornecedores de redes 3G; 
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perspectiva de crescimento e competitividade dos grandes operadores de telefonia 

móvel; o interesse de empresas que pretendem usar a faixa de 2,5 GHz para o 

serviço de banda larga por meio de redes WiMax, como a Telefônica; o interesse 

dos fornecedores de equipamentos para WiMax; e, obviamente, os usuários dos 

serviços de telecomunicações. 
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CAPÍTULO 5 - DESAFIOS E OPORTUNIDADES OFERECIDAS PELA 

TECNOLOGIA LTE PARA O INDIVÍDUO E SOCIEDADE BRASILEIRA 

 

5.1 Desafios 

 

Toda nova tecnologia, inicialmente, não é de fácil adaptação em um país 

como o Brasil, portanto, é necessário que as empresas de telecomunicações 

tenham consciência das oportunidades e dos desafios oferecidos por uma nova 

tecnologia para o indivíduo e a sociedade em si, para que assim possa investir 

com mais segurança em inovação. No caso da tecnologia LTE, são grandes os 

investimentos que devem ser feitos para que possam funcionar adequadamente 

no Brasil - 67 bilhões nos próximos quatro anos (SOARES, 2010), assim como, 

investimentos das operadoras, dos fabricantes de aparelhos e também da Anatel 

que precisa liberar a faixa de freqüência necessária para o 4G, porém, o país não 

tem o que perder oferecendo uma tecnologia de alta qualidade como esta.  

 

5.1.2 Infra-estrutura 

 

De acordo com uma entrevista realizada com o Eliandro Ávila (2010), da 

ZTE do Brasil, enquanto mundialmente as vendas da companhia cresceram 35% 

em 2009, no Brasil o avanço foi de 92% em relação a 2008. Mas enquanto lá fora 
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já se fala em 4G, o motivo para tamanho crescimento da empresa no Brasil ainda 

é a rede 3G no país, ele diz que a terceira geração deve ter hoje somente 25% da 

cobertura do 2G e que ainda temos um longo caminho antes de pensar na quarta 

geração. O motivo que o leva a esta afirmação é que o mercado brasileiro, apesar 

de ter somente 25% da área de cobertura, depois de muito tempo conseguiu 

evoluir relação as infra-estruturas necessárias para um bom funcionamento da 

tecnologia 3G. O autor afirma que vê ainda o 3G com uma possibilidade de 

crescimento enorme em 2010, 2011 e que, até 2012, as duas gerações deverão 

se equiparar em termos de alcance. Para o mesmo, em 2012 teremos o 3G numa 

proporção parecida com a que temos hoje com o EDGE, que é uma rede de dados 

mais lenta que a terceira geração (EDGE, 2010). 

 

5.1.2.1 Opções de Rádio e Fibra Óptica 

 

Relacionado a uma complicação e desafio a ser vencido para a instalação 

do LTE no Brasil, a principal questão é a necessidade de adoção em larga escala 

da fibra óptica, o alto custo da tecnologia e da sua implantação, que exige obras 

civis pelas ruas das cidades. Além disso, os rádios digitais têm evoluído muito 

rapidamente e hoje existem rádios full IP e híbridos de alta capacidade. De acordo 

com Paulo Polônio, gerente de mobile backhaul para América Latina da Nokia-

Siemens, em um site novo as oper adoras podem colocar um rádio digital com 
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apenas a parte de microondas externa. Depois, com o aumento do tráfego 

naquele site, é possível acrescentar a parte interna, também chamada de 

elemento concentrador. E, quando aquele site não é mais um site edge (ou seja, 

de borda da rede) e concentra tráfego de outros sites, a operadora poderá fazer o 

investimento em fibra. “A questão do “time to market” aliada a evolução dos rádios 

digitais vai garantir que o atendimento de uma parcela significativa seja feita via 

rádio, pela economia de investimento”, analisa Polônio. Na opinião da fabricante 

chinesa Huawei, em função do legado tecnológico as operadoras têm optado pela 

utilização dos rádios híbridos, embora os rádios full IP sejam capazes de emular o 

tráfego TDM (típico das redes 2G convencionais). De acordo com Pedro Galhano, 

gerente de produtos para rádio e microondas, “já existe fibra nas grandes 

metrópoles e nos grandes centros. Mas a demanda maior é pelo rádio híbrido, por 

causa do legado de voz”, diz ele. Segundo o executivo, a demanda por rádio IP 

deverá crescer com a chegada das redes LTE. O uso de rádio digitais no backhaul 

das teles, contudo, não é uma unanimidade no mercado. A Global Crossing, por 

exemplo, defende a utilização do rádio para acelerar a implantação, mas no futuro, 

esses links deverão ser substituídos pela fibra óptica. “No Brasil recebemos 

demanda grande de pedidos de companhia celulares para interligação de pontos e 

não necessariamente rádio é a tecnologia principal. Muito disso é fibra”, afirma 

Carlos Canale, vice-presidente de serviços de infraestrutura para Global Crossing 

na América Latina. Além disso, a fibra permite que a operadora contrate mais 

capacidade assim que perceber a necessidade (TELETIME, 2010).  
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5.1.2.2 Frequência 

 

Outro fator que influencia na infra-estrutura necessária para receber a 

tecnologia LTE no Brasil é a questão de freqüência. Embora os Estados Unidos 

tenha optado pela faixa dos 700 MHz – que, no Brasil, é ocupada pelo setor de 

radiodifusão, a faixa de freqüência mais utilizada para o LTE é a de 2,5 GHz. O 

governo brasileiro, a ANATEL e a indústria ainda não chegaram a um acordo 

sobre qual freqüência será reservada ao LTE por aqui, mas já existe certa 

“pressão” (principalmente por parte da indústria) pela adoção dos 2,5 GHz, dessa 

maneira os fabricantes estarão garantindo a compatibilidade entre os 

equipamentos e – conseqüentemente – a queda nos custos, por exemplo, na 

Europa, a faixa de 2,5 GHz foi destinada para o LTE e, seguindo essa decisão, o 

Brasil pode se beneficiar da diversidade de equipamentos, da economia de escala 

e, consequentemente, dos preços menores. E mais: segundo algumas 

publicações, o Ministério das Comunicações pretende encerrar os serviços de TV 

associados à faixa dos 700 MHz somente em 2016 (VIVA SEM FIO, 2009). 

 

 

 

 

http://www.vivasemfio.com/blog/lte-long-term-evolution-e-sua-frequencia-no-brasil/�
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5.2 Cargas Tributárias 

 

Além dos fatores citados a cima como desafios para a implantação do LTE, 

ainda existe a questão das cargas tributárias brasileiras que praticam uma das 

mais altas taxas de tributos sobre os serviços de telecomunicações do mundo, 

tendo assim um efeito perverso sobre a economia como um todo. A carga 

tributária do setor tem estado acima da média mundial, conforme se verifica 

abaixo através de um estudo realizado pela GSM Association com 50 países em 

desenvolvimento. 

Esta carga tributária altíssima (Gráfico 4) é conseqüência, não só de um 

elevado valor do ICMS, mas também da incidência de diversos outros tributos. 

Dois pontos são inquestionáveis: por um lado, o consumidor acaba arcando com a 

alta carga de tributação e por outro, o aumento do preço final do serviço, por si só, 

atua no sentido de excluir muitos consumidores de renda mais baixa, afastando-os 

do processo de integração promovido pelas telecomunicações. Esta carga conflita 

com princípios estabelecidos na LGT - Lei Geral de Telecomunicações (Lei 

9.472/97) no seu Artigo 2º, que afirma que o Poder Público tem o dever de 

garantir, a toda a população, o acesso às telecomunicações, a tarifas e preços 

razoáveis, em condições adequadas e estimular a expansão do uso de redes e 

serviços de telecomunicações pelos serviços de interesse público em benefício da 

população brasileira. 
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Gráfico 5. Cargas Tributárias no mundo 
Fonte: TELECOM/2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Gráfico 4. Carga Tributária no Mundo 
Fonte: Telecom/2010 

 
 
 
Por outro lado, é importante compreender que, do ponto de vista político, 

reduzir a alíquota do ICMS, imposto que produz o maior impacto na carga 

tributária dos serviços de telecomunicações, é muito difícil, uma vez que os 

Estados já incorporaram esta receita no seu orçamento, sendo recomendável 

buscar-se uma solução gradual. A situação da prestação de serviços de 

telecomunicações, sob um aspecto, não é muito diferente da situação de outros 

segmentos da economia brasileira. Além de uma tributação extremamente 

elevada, que obriga as empresas a pagar valores altos, existe uma grande 

quantidade de obrigações acessórias, ou seja, a necessidade de estabelecer 

controles e preparar relatórios específicos, que oneram ainda mais a atividade 

produtiva. Em resumo, cumpre ressaltar um aspecto perverso conseqüente da 

taxação elevada dos serviços de telecomunicações. As telecomunicações são 
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uma alavanca para o desenvolvimento sócio-econômico do país e ajudam a 

reduzir a exclusão social. Assim, uma alta carga tributária nos serviços de 

telecomunicações funciona como um freio para o progresso do país e um entrave 

no combate a desigualdade de distribuição de renda do país. 

  

De acordo com um estudo realizado pela GSM Association com 50 países 

em desenvolvimento colocou o Brasil em 3º lugar entre as mais altas de serviços 

de telecomunicações, perdendo apenas para a Turquia e Uganda. Ou seja, no 

total da conta telefônica, 30,15% são de tributos incidentes sobre a receita bruta, 

que correspondem à 43,16 % sobre a receita líquida. Esta situação é ainda pior 

nos estados onde a alíquota de ICMS para serviços de comunicação é superior a 

25%.  A cobrança do ICMS apresenta distorções, sendo as principais a incidência 

do ICMS em serviços de valor adicionado e a falta de isonomia no diferimento do 

ICMS.  O ICMS de serviços de comunicações representou 12,7% de todo o ICMS 

arrecadado no Brasil em 2007 % (TELECO, 2009). 

 Além dos tributos citados, ainda existem outros que também incidem sobre 

as empresas de serviços de comunicações, como por exemplo, Imposto de Renda 

sobre Pessoas Jurídicas (IRPJ – 15%), Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido 

(CSSL – 9%), Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), Outras Contribuições 

(Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE), Encargos 

Trabalhistas, Fundo de Fiscalização das Telecomunicações – Fistel, além de que 
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existe ainda cobrança de preços e tributos relativos aos direitos de passagem e à 

implantação de infra-estrutura por parte de algumas prefeituras (TELECO, 2009). 

 

5.2.1 Fistel  

  

O Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel) criado pela Lei nº 

5070 de 07/07/66 tem por finalidade prover recursos para cobrir despesas feitas 

pelo Governo Federal na execução da fiscalização de serviços de 

telecomunicações, desenvolver os meios e aperfeiçoar a técnica necessária a 

essa execução. As principais fontes de receita são as Taxas de fiscalização: 

Instalação (TFI) e Funcionamento (TFF) que correspondem a 50% das receitas de 

outorga de concessões, permissões e autorizações de uso de radiofrequências e 

as decorrentes de multas previstas na LGT. Assim como acontece com o FUST, 

os recursos do Fistel têm sido contingenciados, ocorrendo desvio de aplicação de 

recursos oriundos de taxas, servindo de base para o superávit primário.  A maior 

parte da receita das taxas de fiscalização é relativa aos telefones celulares ativos 

nas operadoras. A Taxa de Instalação é de R$ 26,83 e a de funcionamento (paga 

anualmente) de R$ 13,42. Considerando que no Brasil mais de 80% dos celulares 

são pré-pagos com uma conta média muito baixa, este valor tem grande impacto 

no custo para os usuários (TELECO, 2009). 
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5. 3 Oportunidades do LTE para o Brasil 

 

Segundo cálculos do SindiTeleBrasil, sindicato que representa as empresas 

de telecomunicações, a receita bruta do setor foi de R$ 139,8 bilhões entre janeiro 

e setembro de 2010, ou 5,7% a mais do que no mesmo período do ano passado. 

Trata-se de um crescimento inferior aos 13% registrados na base de clientes. Em 

impostos, o setor de telecomunicações recolheu nos nove primeiros meses do ano 

R$ 32 bilhões (TELETIME, 2010). 

 

 

Apesar destas condições, é importante ressaltar que esta é uma tecnologia 

que fará o Brasil amadurecer e expandir muito em relação a telecomunicação, 

além de todos os benefícios citados nos capítulos anteriores em relação ao LTE, 

destaca-se por exemplo, a questão de que a promessa é de uma velocidade no 

mínimo três vezes maior que a disponível hoje, quando acessamos a internet pelo 

celular ou por modem 3G. Em números: enquanto a terceira geração atinge uma 

velocidade de 5 a 6 Mbps (no Brasil é de até 1 Mbps), a quarta geração chega a 

100 Mbps (AVILA, 2010). 

 

“Isso significa que, no celular, poderemos não só acessar o YouTube 

mas também transmitir vídeos em alta resolução. Será possível ir a um 
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show de rock e mostrar o que estamos vendo aos amigos em tempo 

real”, diz Ken Wirth (presidente de 4G e LTE da Alcatel-Lucent, uma das 

empresas que prometem colocar a rede em funcionamento nos Estados 

Unidos, com a operadora Verizon, até o final deste ano) (BALIEIRO, 

2010). 

 

O mercado também aposta na demanda gerada pela Copa do Mundo de 

2014 e as Olimpíadas de 2016 como catalisadores do ingresso desta tecnologia 

no mercado local. Os motivos são as necessidades dos organizadores dos jogos 

disporem das soluções de ponta para transmissão das centenas de competição do 

evento, a gestão do próprio evento e a demanda dos turistas que vão querer 

informações nas quadras, nos ônibus e no metrô. 

A oferta de Banda Larga Móvel por sua vez é outra oportunidade para as 

operadoras aumentarem e fidelizarem seus usuários com produtos e serviços, que 

na qual o LTE é um grande aliado. O Brasil encerrou o ano de 2010 com 

202.944,033 celulares ativos, houve um aumento de 16,66 % com relação ao ano 

de 2009 (Gráfico 6). 

http://blog.e-thesis.inf.br/?p=43�
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Gráfico 6 - Celulares ativos. Densidade calculada com a projeção de população do IBGE 
para o mês respectivo. 

Fonte: Telebrasil e Teleco  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

5.4 Plano Nacional de Banda Larga  

 

A sociedade contemporânea está sendo marcada pelo uso e aplicação de 

conhecimento e da informação, além de presenciar uma grande revolução 

tecnológica. Os efeitos dessa revolução permeiam todas as esferas da atividade 

humana, moldando as relações sociais, a economia e o avanço da ciência e 

tecnologia. 
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Entretanto, a economia atual, onde informação e conhecimento são 

instrumentos de trabalho, a infra-estrutura de acesso a Internet em banda larga é 

vista como essencial para o desenvolvimento e competitividade das nações. As 

aplicações proporcionadas por essa infra-estrutura trazem benefícios à vida 

cotidiana, por meio, por exemplo, do fornecimento de acesso a informações e 

serviços de saúde, educação, comércio e entretenimento, bem como à economia, 

por meio da mudança de hábitos e processos de indivíduos, empresas e 

governos, com reflexos na produtividade e competitividade das firmas e do país. O 

potencial do acesso a Internet em banda larga de dinamizar a economia e de 

trazer benefícios sociais tem levado à adoção por diversos países de programas 

nacionais de expansão da banda larga. O Brasil, embora ainda apresente uma 

baixa difusão do acesso em banda larga nos domicílios, demonstra um elevado 

potencial de participar da sociedade da informação, já que o país possui mais de 

64 milhões de internautas e o brasileiro está entre os que usam mais 

intensivamente a Internet (30 horas e 13 minutos mensais) (ANATEL, 2010). 

Nesse contexto, o Ministério das Comunicações estabelece a presente 

proposta para um Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), com o objetivo de 

massificar, até 2014, a oferta de acessos banda larga e promover o crescimento 

da capacidade da infra-estrutura de telecomunicações do país. Essa expansão da 

oferta visa:  

 Acelerar a entrada da população na moderna Sociedade da 

Informação; 
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 Promover maior difusão das aplicações de Governo Eletrônico e 

facilitar aos cidadãos o uso dos serviços do Estado; 

 Contribuir para a evolução das redes de telecomunicações do país 

em direção aos novos paradigmas de tecnologia e arquitetura que se 

desenham no horizonte futuro, baseados na comunicação sobre o 

protocolo IP; 

 Contribuir para o desenvolvimento industrial e tecnológico do país, 

em particular do setor de tecnologias de informação e comunicação 

(TICs); 

 Aumentar a competitividade das empresas brasileiras, em especial 

daquelas do setor de TICs, assim como das micro, pequenas e 

médias empresas dos demais setores econômicos; 

 Contribuir para o aumento do nível de emprego no país;  

 Contribuir para o crescimento do PIB brasileiro. 

 

Assim, tendo em vista que as redes de telecomunicações em banda larga 

são a infra-estrutura da sociedade da informação, este PNBL foi desenvolvido em 

torno de aspirações por resultados sociais e econômicos. É importante registrar 

que, no ano de 2000, a ONU realizou a Cúpula do Milênio, na qual 191 países 

aprovaram as Metas do Milênio. Esses países, inclusive o Brasil, se 
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comprometeram a cumprir, até 2015, oito metas de redução da desigualdade e da 

pobreza, e de melhoria das condições de vida da população (ANATEL, 2010). 

A partir das análises que compuseram o diagnóstico do quadro brasileiro 

foi estabelecido um conjunto de metas a serem perseguidas, classificadas quanto: 

i) a abrangência da oferta de acesso banda larga, distinguindo-se áreas 

urbanas e áreas rurais;  

ii) ao tipo de acesso para que a população usufrua dos serviços, 

diferenciando o acesso individual do coletivo. 

A (Figura 7) apresenta um sumário das metas estabelecidas neste Plano 

Nacional de Banda Larga: 

Figura 7 – Metas de Banda Larga 
Fonte: Sumário Executivo/2010 
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5.5 Benefícios do LTE para a sociedade e individuo brasileiro 

 

Contudo novas tecnologias influenciam na sociedade brasileira em tudo o 

que se vê, a banda larga móvel está se tornando uma realidade não apenas em 

casa ou no escritório, mas sim em todos os lugares. Além dos estimados 1,8 

bilhão de pessoas que terão banda larga em 2012, cerca de dois terços serão 

consumidores de banda larga móvel e o LTE - Long Term Evolution, é capaz de 

oferecer velocidades acima de 200 Mbit/s, facilitando assim a vida dos brasileiros 

que utilizam desta tecnologia para entretenimento e principalmente para aqueles 

que trabalham com a mesma. 

Brasileiros já podem navegar pela Internet ou enviar e-mails usando 

notebooks com  HSPA integrado, substituir seus modems DSL fixos por modems 

HSPA e enviar e receber vídeo ou música usando terminais 3G. Com o LTE, a 

experiência do usuário será ainda melhor, pois acrescentará novas aplicações, 

como TV interativa, blogs de vídeo móvel, jogos avançados e serviços 

profissionais, e com a mobilidade, essas aplicações tornam-se significativamente 

mais valiosas às pessoas. O conteúdo gerado pelo usuário é particularmente 

interessante, porque ele muda os padrões de tráfego para tornar o uplink muito 

mais importante. As elevadas taxas de pico e a pequena latência do LTE 

possibilitam aplicações em tempo real como jogos e IPTV. 
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Como outros exemplos dos benefícios do LTE pode-se citar também o 

desempenho e capacidade (um dos requisitos do LTE é fornecer taxas de pico 

downlink de pelo menos 100Mbit/s); simplicidade (LTE suporta portadoras com 

largura de banda flexível, de menos de 5MHz até 20MHz nos modos FDD - 

Frequency Division Duplex  o TDD - Time Division Duplex. Dez faixas de espectro 

pareadas e quatro não-pareadas foram, até o momento, identificadas pelo 3GPP 

(3rd Generation Partnership Project) para LTE e há mais faixas em discussão a 

serem adicionadas em breve). Assim, uma operadora pode introduzir LTE em 

faixas ‘novas’, onde for mais fácil posicionar portadoras de 10MHz ou 20MHz e, 

assim, implementar o LTE em todas as faixas, além de que os produtos LTE terão 

diversos aspectos que simplificam a construção e gerenciamento das redes de 

próxima geração. Por exemplo, aspectos como instalação plug-and-play, 

autoconfiguração e auto-otimização simplificarão e reduzirão o custo de 

implantação e gerenciamento da rede (TELECO, 2009).  

O LTE será implementado em paralelo com redes de transporte e núcleo 

baseado em IP simplificados, nos quais a construção, manutenção e introdução de 

serviços são mais fáceis. Afinal, a banda larga móvel é o que mais cresce 

atualmente (Gráfico 7). 

Gráfico 7 – Crescimento da banda larga 2005-2012 
Fonte: Sumário Executivo/2010 
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Existem fortes evidências a favor da adoção da banda larga móvel. 

Primeiramente, os consumidores compreendem e apreciam os benefícios da 

banda larga móvel. A maioria das pessoas já usa telefones móveis, e muitos 

também conectam seus notebooks a LANs sem fio. A etapa em direção à banda 

larga móvel plena é intuitiva e simples, especialmente com o LTE, que oferece 

cobertura ubíqua e roaming com as redes 2G e 3G existentes. 

 O tráfego de dados começou a exceder o de voz em maio de 2007 nas 

redes WCDMA no mundo (Gráfico 8). Isso se deve principalmente à introdução do 

HSPA. Recentemente, cartões de dados HSPA e dispositivos USB se tornaram 

muito populares. Várias operadoras têm verificado um aumento de quatro vezes 
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no tráfego de dados em apenas três meses após o lançamento do HSPA. Essa é 

a razão pela qual as operadoras são tão ativas na elaboração de estratégias e 

requisitos através de entidades de padronização para a banda larga móvel.  

Gráfico 8 – Cargas de tráfico de voz nas redes 
Fonte: Domínio Público 

 

 

Entretanto, as operadoras brasileiras podem introduzir a flexibilidade do 

LTE para ir ao encontro dos objetivos de suas redes existentes, espectro e 

negócios para banda larga móvel e serviços multimídia satisfazendo os requisitos 

do consumidor e sendo assim, o LTE pode se tornar um grande benefício para a 

sociedade como um todo e principalmente para o indivíduo que necessita de 

novas tecnologias, afinal, as operadoras estão fazendo negócios em um ambiente 

cada vez mais competitivo, concorrendo não apenas com outras Operadoras, mas 

também com novos players e modelos de negócios. Entretanto, novos modelos de 

negócios também significam novas oportunidades, e as operadoras móveis têm a 
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vantagem de oferecer serviços de banda largos móveis competitivos, aproveitando 

os investimentos existentes em redes 2G e 3G, sendo que a cada dia aumenta a 

quantidade de assinantes de banda larga móvel (Figura 7) (TELECO, 2009). 

 

5.6  Aumento da Renda das  Classes Sociais C e D 

 

Como dito anteriormente, as linhas fixas estão perdendo espaço para a 

telefonia móvel nas residências emergentes. De acordo com uma pesquisa do 

instituto Data Popular (especializado em consumo emergente), a classe C já 

representa 54,9% do total de usuários de celular no Brasil. 61% dos gastos de 

R$40 a R$100 em telefonia móvel por mês vêm desta classe social (SPC BRASIL, 

2011). Outra informação importante que foi verificada nesta mesma pesquisa é 

que as possibilidades que estão sendo oferecidas ao acesso de banda larga a 

estas classes fizeram com que quatro em cada 10 pessoas da classe C possuírem 

duas ou mais linhas de celular. Sendo assim, muitos desses consumidores são 

motivados pelo grande número de promoções lançadas pelas operadoras, na 

tentativa de fisgar novos clientes. Outros, ainda, preferem utilizar aparelhos que 

funcionam com dois chips como uma forma de separar o contato comercial do 

pessoal. O estudo mostrou ainda que nas residências da classe C, o telefone fixo 

já perdeu espaço para aparelhos móveis. A penetração do celular alcança uma 

taxa de 84% entre domicílios emergentes, contra 60% de telefones fixos na 
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mesma classe. Dos 84% que possuem celular, 81% são usuários de planos pré-

pagos e 19% de pós-pagos. 

Sendo assim, com a implantação do LTE no Brasil, estas classes 

poderiam usufruir de uma melhor maneira desses recursos, afinal, a telefonia 

móvel está proporcionando-os uma qualidade de vida melhor, ou seja, o acesso a 

telefonia móvel está mais acessível a estas classes do que a própria telefonia fixa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 

Em resumo, é importante destacar a diferença e as evoluções que as 

tecnologias tiveram para chegar até o LTE. A primeira geração era composta 

pelos sistemas analógicos, sem muitos benefícios, já a segunda geração foi 

desenvolvidas por sistemas digitais como o GSM, CDMA (IS-95-A) ou TDMA IS-

136 que possuem extensões que permitem a oferta de serviços de dados por 

pacotes sem necessidade de estabelecimento de uma conexão (conexão 

permanente) a taxas de até 144 kbps. As principais são o GPRS e o EDGE para o 

GSM e o 1XRTT para o CDMA. Já em relação a terceira geração, que ainda é 

muito discutida no Brasil, são sistemas celulares que oferecem serviços de dados 

por pacotes e taxas maiores que 256 kbps. Os principias sistemas são o 

WCDMA/HSPA e o CDMA EVDO. E como uma evolução destes, hoje existe a 

proposta do LTE (4G), que é um sistema que possui menor custo com maiores 

taxas de dados, ele teve uma boa redução na latência, possui uma maior 

eficiência espectral com largura de banda de até 100MHz. Ele foi projetado para 

oferecer taxas de download de 100Mbps com o usuário em movimento e 1Gbps 

com o usuário parado, além de que o LTE possui uma taxa de uplink de até 

500Mbps.  

A tecnologia LTE é uma solução móvel otimizada que dá continuidade à 

trajetória de mobilidade e alta eficiência espectral da tecnologia 3G. Ela alavanca 
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um novo espectro com maior largura de banda para aumentar a capacidade de 

dado em densos centros urbanos. A grande tendência é de que a LTE caminhe 

junto com as outras tecnologias como a 3G, a Wimax e suas evoluções pois vão 

prover a cobertura de banda larga ubíqua fora das áreas de cobertura do LTE, 

bem como serviços de voz por toda a rede. Com os primeiros testes desta nova 

tecnologia, percebe-se que a novidade é um grande salto na evolução tecnológica. 

Recentemente, já foi lançado o primeiro sistema comercial na Europa. As 

primeiras redes LTE ofereceram serviços de dados através de dispositivos como 

modem USB, cartões de dados e módulos embarcados em laptops/netbooks.  

Ao contrário de outros países, o Brasil é um dos poucos mercados do 

mundo que pelo menos três operadoras competem para a liderança do mercado, 

em outros países, geralmente, uma lidera e as outras disputam o segundo lugar 

muito abaixo. Este é um fator que aumenta muito a disputa pelo pioneirismo em 

novas tecnologias. No que diz respeito aos os desafios para a implementação do 

LTE são possíveis que sejam resolvidos, porém, tem que haver, além de interesse 

da sociedade, interesses políticos para a realização, entretanto, ainda existem 

muitos aspectos que retardam sua evolução no país, como por exemplo: a falta de 

recursos financeiros das operadoras, já que a pouco tempo investiram valores 

altíssimos na implantação da tecnologia 3G (tecnologia esta que ainda não 

conseguiu atingir seus objetivos no Brasil sendo motivos para muitas reclamações 

dos clientes) em 2007 e agora estão preocupados em consolidar essa tecnologia, 
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além de que as empresas de TV paga e as operadoras celulares estão brigando 

por freqüências de satélite.  

Os serviços 4G podem ser prestados com outras tecnologias como o 

WiMax, mas o padrão que vem ganhando maior adesão por parte das prestadoras 

de serviços de celular é o LTE. A nova estrutura possibilitará uma série de 

serviços para os mercados corporativos e domésticos, como por exemplo, 

conexões de carros com o escritório e residências. Os novos serviços prometem 

ofertas de automação de sistemas que vão conversar entre si. Além dessas 

novidades com o LTE será possível fazer monitoramento de segurança pelo 

celular, algo que as redes 3G não permitem pela limitação para transmissão de 

dados de vídeo em tempo real. O LTE permite aproveitar alguns dispositivos da 

infra-estrutura existente, mas exigem investimentos para a construção de uma 

rede nova. Acredita-se que inicialmente, as operadoras vão incentivar o acesso 

das redes 4G por meio de modem, como foi com as de 3G. Essa é a estratégia 

que operadoras como Verizon Wireless e outras prestadoras de serviços dos 

Estados Unidos, Europa e Ásia pretendem adotar, provavelmente, no Brasil, com 

a instalação do LTE a situação não será diferente, seria uma medida para testar a 

adoção dos serviços antes da produção de terminais.  

Com a implantação da rede LTE ou 4G no país, o próximo passo é observar 

os novos dispositivos que virão com disponibilidade de conexão, como câmeras 

fotográficas, consoles de jogos, entre outros, além de que, a Copa do Mundo que 

será realizada no Brasil em 2014 exige alta tecnologia como LTE, pois só desta 



101 
 

maneira os visitantes poderão usufruir das mais modernas aplicações, como por 

exemplo, serviços de comunicação da mídia.  

No decorrer deste trabalho percebe-se que esta tecnologia, apesar dos 

desafios que enfrentará para sua instalação, poderá ser uma grande evolução 

para a sociedade e o individuo brasileiro, inclusive para as classes de baixa renda, 

afinal, o individuo tem a necessidade de tecnologias eficientes, pois atualmente 

toda a sociedade está conectada entre si através da internet, sendo assim, com a 

implantação do LTE existe grande possibilidade de obter resultados muitos 

satisfatórios, assim como economicamente no Brasil. Afinal, a evolução do setor 

de telecomunicações é incessante e os desafios serão acompanhados de 

oportunidades. Na era da LTE, operadoras e fornecedores de equipamentos 

devem entender as últimas alterações e se adaptar rapidamente se preparando 

para novos modelos de negócio e novas fontes de lucro. 
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