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TECNOLOGIA 5G

Yeda Vasconcelos e Samuel Strazzer
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

A REVOLUÇÃO 5G:
UM PASSO EM DIREÇÃO A UM 
FUTURO MAIS CONECTADO
A chegada da nova tecnologia traz investimentos 
e mais acessibilidade à internet 

O leilão do 5G aconteceu nos dias 
4 e 5 de novembro e foi a porta 
de entrada dessa nova tecno-
logia no Brasil. Foram leiloa-

das seis faixas de radiofrequências - 700 
MHz, 2,3 GHz (40MHz), 2,3 GHz (50 MHz), 
3,5 GHz Regional, 3,5 GHz Nacional e 26 
GHz. Segundo a Anatel, o valor arrecada-
do com ele foi de R$47,2 bilhões, com um 
ágio total de aproximadamente 211,7%. 
As faixas foram divididas em 120 lotes e 45 
deles foram arrematados ao final dos dois 
dias. Esse foi o maior leilão de telecomu-
nicações já realizado na América Latina.

Mesmo que nem todos os lotes te-
nham sido arrematados, todas as obri-
gações de cobertura foram contrata-
das, ou seja, todos os compromissos 

foram assumidos pelas empresas ven-
cedoras. De acordo com a Anatel, o ín-
dice de contratação foi de mais de 85% 
do que foi colocado à venda. 

Uma empresa de São José dos Campos 
arrematou uma das faixas do leilão, a 
Cloud 2U, braço da Greatek, empresa 
de tecnologia e telecomunicações. A 
companhia pagou R$ 405 milhões no 
lote regional de 3,5 GHz do 5G para 
fornecer a tecnologia para cidades de 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito 
Santo com menos de 30 mil habitantes. 

Além dos valores pagos pelo lote do 
leilão, as empresas também precisam 
cumprir alguns compromissos como 
disponibilizar a tecnologia em 4.367 
km de rodovias, 1.700 localidades não 

sede com o 5G e 27 municípios com ba-
ckhaul de fibra óptica.

Como resultados do leilão, 1.174 mu-
nicípios com mais de 30 mil habitan-
tes serão sede e terão pelo menos três 
prestadoras de serviço 5G. Outros 4.396 
municípios com menos de 30 mil habi-
tantes terão pelo menos uma prestado-
ra, além de 530 sedes municipais com 
backhaul de fibra óptica e R$ 3,1 bilhões 
para conectividade das escolas.

A Anatel definiu que o 5G deve funcio-
nar nas 26 capitais estaduais e em Brasília 
até julho de 2022, enquanto nas demais ci-
dades a tecnologia pode chegar até julho 
de 2029. Na RMVale, São José dos Campos 
deve ser a primeira cidade a receber a 
nova geração de internet móvel.
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O 5G é a quinta geração de tecnologia 
de rede móvel de internet que pretende 
revolucionar o mercado em termos de 
experiência do usuário, aplicação na in-
dústria e uso de provedores. Ele amplia 
a velocidade da conexão móvel e reduz 
a latência, permitindo que as conexões 
tenham mais segurança e estabilidade. 
A evolução da rede 4G promete aumen-
tar a quantidade de dispositivos conec-
tados em determinada área e reduzir o 
consumo de energia. Assim abre espaço 
para novos serviços em diversas áreas.

O Parque Tecnológico de São José dos 
Campos, em parceria com a Claro, a Eri-
csson e a Embratel, está participando de 
pesquisas e testes para aprimorar os dis-
positivos e pensar em soluções para que o 
5G funcione com mais eficiência.

O que é o 5G?
Segundo Marcelo Nunes, diretor-ge-

ral do Parque Tecnológico, o laborató-
rio do 5G foi construído em um espaço 
de coworking que vai abrigar empre-
sas e instituições científicas e tecnoló-
gicas que se interessam nas pesquisas 
para criarem e entenderem juntas as 
necessidades reais dos seus negócios. 
As quatro áreas que vão fazer parte 
desses testes são a da saúde, indústria 
4.0, dados inteligentes e agronegócio.

“O 5G vai ser uma transformação in-
dustrial usada em todos os espaços, 
seja na logística, educação, em novas 
invenções e principalmente em proce-
dimentos médicos realizados a distân-
cia” disse Marcelo Nunes.

Esse é o primeiro espaço em São José 
a ter uma antena que recebe as radiofre-

Marcelo Nunes - diretor-geral do
Parque Tecnológico São José dos Campos

quências do 5G. Marcelo garante que em 
janeiro de 2022 a tecnologia chegará para 
dar início às pesquisas e espera que no se-
gundo semestre do ano que vem já esteja 
disponível em toda a cidade.
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A tecnologia não vai revolucionar 
apenas as indústrias, mas a população 
em geral. O aumento da velocidade na 
transmissão de dados e a redução de 
resposta da rede vão ajudar todas as 
pessoas que usam a internet. Com isso, 
ela vai impactar de forma muito positiva 
na experiência do usuário. 

Hoje em dia já existem dispositivos com-
patíveis com a tecnologia 5G e em breve 
muitos outros como celulares, computa-
dores, tablets e outros, também serão. De 
acordo com Alberto Alves Marques Filho, 
secretário de Inovação e Desenvolvimen-
to Econômico de São José dos Campos, a 
nova tecnologia vai impactar até mesmo 
os lares da população. 

“A quinta geração de internet móvel 
permitirá a interconexão de equipa-
mentos e dispositivos, possibilitando 
o acesso a produtos inovadores e uti-
lidades domésticas, desenvolvendo a 
chamada Internet das Coisas (IoT). O 
5G vai possibilitar um melhor tempo 
de downloads e uploads, maior veloci-
dade na transferência de dados por se-
gundo e uma economia de 90% no con-
sumo de energia”, afirma o secretário. 

O que o 5G muda na vida das pessoas?

Parque Tecnológico São José dos Campos

Alberto Alves Marques Filho
secretário de Inovação e Desenvolvimento 

Econômico
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O 5G na RMVale

Laboratórios: Fábrica da Ericsson

A RMVale é um dos berços do 5G no 
Brasil. Para Alberto Alves, a participa-
ção do Parque Tecnológico no projeto 
piloto de implantação do 5G “[...] pro-
jeta novamente São José dos Campos 
como protagonista nos processos que 
envolvem alta tecnologia e soluções 
inovadoras para o país”. 

Além do Parque Tecnológico, que re-
aliza pesquisas sobre a tecnologia, da 
Greatek, empresa da cidade comprou 
um dos lotes de transmissão, a Erics-
son é a principal fábrica da América 
Latina a produzir os equipamentos e a 
infraestrutura da nova internet móvel.

A Ericsson é pioneira na construção 
de equipamentos 5G e tem equipa-
mentos prontos, alguns já entregues e 
instalados para receber a tecnologia. 
Segundo Rodrigo Dienstmann, presi-
dente da Ericsson do Cone Sul da Amé-
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rica Latina, em março foi instalada a 
primeira linha de montagem da Amé-
rica Latina dedicada exclusivamente à 
produção de tecnologia 5G na fábrica 
de São José dos Campos, que vai aten-
der não só a demanda local, mas tam-
bém exportar 40% da sua produção 
para países da América e da Europa. 

“Na América Latina fomos responsá-
veis pela primeira prova de aplicação do 
5G, realizada no Brasil em 2016, durante 
o Futurecom daquele ano. Em julho de 
2020, implementamos no Brasil a pri-
meira rede 5G DSS da América Latina, 
posicionando o país entre os cinco paí-
ses do mundo a fabricar essa tecnologia, 
sendo o primeiro no hemisfério sul e nas 
Américas”, diz Rodrigo.

Para Anderson Paiva, gerente de ne-
gócios da Greatek, o 5G vem para com-
plementar a Fibra Óptica e essa junção 
é fundamental para o crescimento dos 
ISP ‘s. A empresa pretende ser um ope-
rador de rede neutro e assim prover o 
acesso a tecnologia para os provedo-
res regionais, que poderão disponibi-
lizar o serviço móvel ou até fixo para 
os assinantes. 

Para a operação ser completa, será ne-
cessária a construção da infraestrutura 
em locais que ainda não houver e tam-
bém a implantação de torres de contro-
le, transmissão e recepção de dados.

“Entendemos que haverá uma série 
de benefícios com a chegada da tecno-
logia 5G, principalmente devido a ca-
racterísticas da tecnologia como a alta 
taxa de transmissão de dados que pos-
sibilitará navegação na internet algu-
mas vezes mais rápida que a tecnolo-
gia 4G. Da mesma forma, ao longo do 
tempo, diversos serviços, aplicativos e 
dispositivos surgirão em decorrência 
desta alta velocidade e maturação da 
rede como área de cobertura e abran-
gência”, afirma Anderson. g

Anderson Paiva Ferreira
gerente de negócios da Greatek

Rodrigo Dienstmann
presidente da Ericsson do

Cone Sul da América Latina
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