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Em 201 1, o "mundo"

começou a trabalhar
no padrão SG. A
próxima geração de
rede de internet móvel

promete velocidades
mais rápidas de

download e upload,
cobertura mais ampla e

ligações mais estáveis.
A "profecia" deverá

ser verdadeiramente

cumprida em 2022.
Se fosse preciso resumir os

primeiros três meses do ano no
sector das TIC, não estaríamos
muito longe da verdade se usás-

semos apenas uma sigla: '5G'.
Começando no CES, o evento
de Las Vegas que abre a tem-
porada deste mundo das tec-

nologias, terminando no Mobi-
le World Congress (MWC), em
Barcelona, tudopassoupelapró-

xima geração de redes sem fio.
A Samsung anunciou o seu pri-
meiro telefone com capacidade
para SG, o SlO. A Huawei veio

logo a seguir incorporar a sigla
no Huawei Mate X. A Qual-
comm anunciou um novo mo-
dem SG. Do Qatar aos Estados
Unidos, vão sendo anunciadas
as primeiras redes que irão ser

compatíveis com esta nova ge-
ração, isto só para dar alguns
exemplos. Entretanto, do outro
lado do Atlântico, o presidente
Trump, mais profeta que a pró-
pria profecia, já pensa no 6G.
"Quero a tecnologia SG, e

até 6G, nos Estados Unidos, o

mais rápido possível", escreveu

Trump num tweet pedindo às

operadoras que acelerem o rit-
mo. "É muito mais poderoso,
mais rápido e mais inteligente
que o padrão atual". Sê-10-á,
um dia.

Mas para já, e como a pa-
ciência é a virtude dos sábios,
Donald Trump vai mesmo ter
de continuar a usar o Twitter
num equipamento 'old fashio-
ned' 4G. Ou seja, Trump não
verá nada chamado '6G' du-

rante sua presidência, mesmo

que seja reeleito no próximo
ano. O 3GPP, a organização
responsável pela padronização
das tecnologias de redes sem
fio, começou a trabalhar no pa-
drão 5G em 201 1 e ainda não o

finalizou completamente. Ne-
nhum grupo começou, sequer,
a trabalhar num padrão 6G.
Será preciso uma década, ou
mais, antes que qualquer coisa
chamada '6G' chegue.

O 5G vai mudar tudo
Voltando à atualidade, e em

toda esta verdadeira enxurrada
de informação e lançamentos
SG, a postura da americana
Verizon ganhou, no início des-

te ano, particular relevo. Hans
Vestberg, o sueco que estáva-
mos habituados a ver à frente
da Ericsson (outra empresa que
tem vindo a influenciar o ritmo
do desenvolvimento do SG),
apimentou o seu discurso em
Las Vegas com profecias: o 5G
vai mudar tudo e até alimentar
a quarta revolução industrial,
disse.

Vestberg não estava sozinho



nas suas previsões para os ganhos

que a emergente tecnologia sem
fios de alta velocidade vai ofe-
recer. Quer no CES, quer no
MWC, executivos e analistas fi-
zeram declarações audazes sobre
as capacidades do SG.

Os analistas de telecomunica-

ções e os da indústria dizem que
o 5G "real" — ou seja, uma rede
de antenas que pode transmitir
um sinal de dados de alta velo-
cidade para aparelhos e disposi-
tivos capacitados para o receber
— não se tornará realidade, pelo
menos, no próximo ano.

Expectativas elevadas
Ê compreensível que tanto os

fornecedores de 5G como os seus

futuros clientes estejam entu-
siasmados com as perspetivas da

nova tecnologia. Os especialistas

garantem que o 5G promete tra-
zer velocidades de cerca de 10

Gbps para os telefones móveis.
Ou seja, suficientemente rápido
para descarregar um filme 4K
em segundos. Se ligarmos estas

velocidades rápidas para empre-
sas de dados, assistência médica
e veículos autónomos, o céu pas-
sa a ser o limite. Pelo menos até
à chegada do 6G.

Mas, para já, a realidade é que
o 5G conta com sinais de ondas

milimétricas, que não podem
viajar tão longe quanto os usa-
dos nas redes 4G atuais. Portan-

to, uma rede 5G requer um nú-
mero substancialmente maior de

pontos de acesso. As operadoras
de telefone móvel precisam de
investir numa infraestrutura to-
talmente nova para distribuir o

verdadeiro 5G aos seus clientes
com algum grau de consistência.

Há que empatar tempo
O problema é que as opera-

doras que querem "empatar"
tempo necessário para criar essa

rede estão a recorrer a grandes
promessas e a algumas mensa-

gens confusas sobre como é que
as suas novas ofertas 5G vão ser

apresentadas.
Numa carta aberta escrita pelo

diretor de tecnologia da Verizo-
ne Kyle Malady, com o título
'Quando dizemos SG, queremos
dizer 5G', a empresa assumia um
compromisso: "Não iremos pe-
gar num telefone antigo e apenas
mudar o software para transfor-
mar o '4' na barra de estado para
um 's'". Esta declaração era cla-
ramente direcionada à concor-
rente AT&T, empresa que este

ano atualizou o software em três

smartphones para mostrar '5 GE'
na barra de estado do telefone,
quando ainda não há SG.

A AT&T veio logo explicar
que o 'E' significa "evolução" e

deve sinalizar velocidades mais

rápidas. No entanto, essa lingua-
gem não corresponde à especifi-
cação '5G' global estabelecida

pelo 3GPP.
Ou seja, neste momento, e

apesar de todo este encanto de

5G — e veremos nos próximos
meses os fabricantes de equi-
pamentos a acelerarem os seus
anúncios neste sentido - há que
ter em atenção que todos esses

dispositivos vão precisar de uma
rede 5G para funcionar. E, mes-
mo que essas redes ofereçam al-

gum nível de interoperabilidade,
as que surgirem este ano, prova-
velmente, estarão sobrecarrega-
das com algumas tech.

China lidera mundo 5G
Segundo a consultora Analysys

Mason, a China lidera a corrida
de desenvolvimento do SG, à

frente da Coreia do Sul e dos
Estados Unidos. Este trio, jun-
tamente com o Japão, engloba
os países mais comprometidos
com o desenvolvimento da tec-

nologia, segundo uma pesquisa
que avaliou as ações empreen-
didas por empresas e as políti-
cas públicas em dez países. Os
mercados europeus (França,
Alemanha e Reino Unido)
aparecem num segundo plano,
pelo menos nesta análise; Sin-

gapura, Rússia e Canadá fazem

parte do terceiro grupo.
Segundo o documento, a

China deve o seu forte avanço,

tanto a uma "política governa-
mental proativa", como ao "im-
pulso proveniente do setor", já
que todas as grandes empresas
do setor — com a Huawei na
frente da "luta" - se comprome-
teram com datas de lançamento
e o Governo com as atribuições
de frequências aos operadores.

Europa "harmoniza
a banda

Entretanto, também no iní-
cio do ano, a Europa adotou
uma decisão de harmonização
da banda do espectro de rádio
na faixa 3,4 a 3,8 GHz que os

países da UE devem reorgani-
zar até final de 2020. A Comis-
são Europeia explicou que esta
decisão de harmonização é ne-
cessária para a utilização destas
faixas do espetro no 5G e vai
acelerar a adoção das novas re-
des, coexistindo com as outras
bandas que foram reservadas

para a rede móvel de nova ge-
ração, nomeadamente os 700
MHz e os 26 GHz.

Em comunicado, o executivo

europeu realçou que a decisão
é baseada nos princípios da
neutralidade tecnológica e de

serviço, e que não há nenhuma
exclusividade no uso dos 3,6
GHz face às outras faixas que
são pioneiras.
Em 2022 já deve
haver 5G real

Em Portugal, a consulta pú-
blica realizada pela Anacom,
aprovada em Julho de 2018,
já prevê a utilização deste es-

petro. A intenção é que tam-
bém a banda dos 26 GHz
seja alvo de uma harmoniza-
ção semelhante, esperando-se
que os 700 MHz sejam dis-

ponibilizados na União Eu-
ropeia até meados de 2020.
No ano passado, e ainda em
Portugal, foi adotado o Código
das Comunicações Eletrónicas,

que será transposto até mea-
dos de 2020. Nesse ano, cada
Estado-Membro deve ter, pelo
menos, uma cidade com cober-
tura 5G nos 700 MHz e a in-



fraestrutura das redes de nova

geração deve avançar até 2025,
apesar de existirem já alertas
dos operadores para a neces-
sidade de repensar o modelo
económico de atribuição de li-
cenças.

Luís Correia, professor do
Instituto Superior Técnico de

Lisboa na área dos Sistemas de

Comunicações Móveis, explica
que, basicamente, o 5G está

numa fase de "concretização".
A fase de normalização já está
concluída no que diz respeito
à parte de rádio, estando ago-
ra a terminar a parte de redes.

"Espera-se que em 2020 já haja
telefones que possam comuni-
car em 5G e, da parte das re-
des, espera-se que seja possível
a partir de 2021 ou 2022. Ou
seja, o processo do verdadeiro
5G deverá estar por essa altura
disponível".

Operadores
têm de investir

Do que depende esta dispo-
nibilidade? Para o professor
depende muito dos planos de
investimento dos operadores.
"Mas a pressão que estes [ope-
radores] têm sofrido para pro-
var que estão na crista da onda
da tecnologia tem sido enorme.

A corrida para mostrar tecnolo-

gia e para prestar melhores ser-

viços aos clientes vai continuar
a existir. Penso que, à parte as

questões de investimento, não

vejo razões para Portugal não

seguir a agenda de outros países,
nomeadamente os europeus".

O SG, mais que para o mer-
cado residencial e particular,
vai fazer diferença no mercado

empresarial, diz Luís Correia.
Além da óbvia maior largu-
ra de banda, com ritmos mais

elevados de transmissão de da-
dos, o 5G vai reduzir o atraso
nas comunicações, com grande
impacto no loT e aumentar a

capacidade do número de dis-

positivos ligados à rede. "Das
três dimensões de expansão do

SG, duas delas são claramente
voltadas para as empresas". Ou
seja, a profecia vai ser cumpri-
da, catapultando o mercado de
infraestrutura de 5G para os

23 mil milhões de euros já em
2022.


