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Quem somos ?



5G no Brasil
❑ 5G DSS (compartilhamento dinâmico de espectro) 
          Compartilha infraestrutura do 4G inclusive frequências 

❑ 5G em 2,3 GHz  
          Frequência dedicada e infraestrutura do 4G 

❑ 5G em 3,5 GHz  
          Infraestrutura do 5G 

❑ 5G em 26 GHz 
          Infraestrutura do 5G 
          Ondas milimétricas 

5G de acordo  
com  release 16  

do 3GPP - SA

BSA BHE CTA GNA 
JPA PAE SDR SPO 
FNS PMS RJO VTA

Ambiente confuso 3GPP: 3rd Generation Partnership Project



Resultado do leilão do 5G

+ 4G: 
700 MHz  
e 2,3 GHz

Desistiram

- Oi não participou 
- Domínio das  
     3 grandes nacionais 
- Ágio nacional  
     mínimo 
- 26 GHz sem  
     compromissos 
- Quantidade imensa  
     de blocos de freq. 
     380/3200 MHz 
-   Áreas regionais   
     muito grandes
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Capitais e DF                        31/07/2022                   31/12/2022              31/07/2024             31/07/2025
ERB/100 mil hab ERB/50 mil hab ERB/30 mil hab ERB/15 mil hab

Cidades > 500 mil hab                       -                                      -                                   -                        31/07/2025

Cidades > 200 mil hab                       -                                      -                                   -                         31/07/2026

Cidades > 100 mil hab                       -                                      -                                   -                         31/07/2027

50% munic. > 30 mil hab                     -                                      -                                   -                         31/07/2028

   Munic. > 30 mil hab                          -                                     -                                    -                         31/07/2029

5G em   3,5 GHz

Cobertura em estradas                                                   2,6 bi R$ 
Backhaul fibra 1200 localidades                                    2,5   
Localidades > 600 habitantes                                       13,0 
Rede privativa do governo                                              1,0 
Projeto PAIS/Norte Conectado                                       1,5 
TV aberta via satélite para banda Ku                             2,5 

Total                                                                                   23,1  

Valores dos compromissos

 (7,6) 3,1 bilhões para  
provimento de banda larga 

nas escolas  
(TCU)

Prazos e compromissos

+

adiamentos  
sucessivos

Compromissos para o 4G: 
Edital não arrecadatório 
corrigir erros de editais  

anteriores



‘TIC Domicílios 2021’ – Cetic.br/Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br   
       Domicílios com acesso à internet: 

                         Classes A/B: 100% / 98%  
                         Classes D/E: 61% 
                         Urbana/rural: 82% / 73% 

‘O Abismo Digital do Brasil’ - PWC/Instituto Locomotiva 
      Disponibilidade dedados/mês: 19 dias nas classes D/E notadamente nas  
      regiões NO/NE 

                                                                                          
                                                               

‘Acesso à Internet Móvel Pelas Classes CDE’ - Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC 
      Auto privação: 63% das pessoas das classes CDE exercem auto privação 
      de consumo mensal de dados  

Desigualdades sociais e regionais 

https://idec.org.br/arquivos/pesquisas-acesso-internet/
idec_pesquisa_internet-movel-pelas-classes-cde.pdf 

Restrições de acesso pelas franquias 

Danos ao exercício da cidadania 

https://cetic.br/media/analises/tic_domicilios_2021_coletiva_imprensa.pdf 

https://www.pwc.com.br/pt/estudos/preocupacoes-
ceos/mais-temas/2022/o-abismo-digital-no-brasil.html

Acesso à Internet no Brasil 

https://idec.org.br/arquivos/pesquisas-acesso-internet/idec_pesquisa_internet-movel-pelas-classes-cde.pdf
https://idec.org.br/arquivos/pesquisas-acesso-internet/idec_pesquisa_internet-movel-pelas-classes-cde.pdf
https://cetic.br/media/analises/tic_domicilios_2021_coletiva_imprensa.pdf
https://www.pwc.com.br/pt/estudos/preocupacoes-ceos/mais-temas/2022/o-abismo-digital-no-brasil.html
https://www.pwc.com.br/pt/estudos/preocupacoes-ceos/mais-temas/2022/o-abismo-digital-no-brasil.html


Implementações globais de 5G
Cerca de 100 países já implementaram 5G

https://www.opensignal.com/2022/06/22/benchmarking-the-global-5g-experience-june-2022



De onde viemos?



Gênese das Tecnologias de Celular

*
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Eixos de descrição de alto nível

- eMBB

 - URLLC

 - mMTC

Suportar serviços multimidia de alta qualidade e velocidade, realidade virtual, realidade 
aumentada, tv de ultra alta definição 4K/8K, serviços de hologramas, a qualquer tempo em 
qualquer lugar.

Possibilitar serviços sensíveis a tempos de resposta, como os de internet tátil, que requer atrasos 
fim-a-fim menores do que 1 ms, robôs médicos e industriais, e comunicação de veículos com 
outros dispositivos.

Estabelecer conexões e comunicações entre massivas quantidades de elementos de rede 
(internet das coisas).

ITU: International Telecommunication Union

Velocidade

Latência

IOT

                           Características do 5G 
alto ITU:



                           4G x 5G



Problemas brasileiros
 Definição internacional dos padrões em fins 2018 

❑  Faixa de 3,5 GHz ocupada pela TV aberta (parabólicas) 
                 Solução: filtros ou mover a banda ?  

❑ Disputa entre Teles e Radiodifusores 
                 Decisão pela Anatel se estendeu + pandemia 

❑ Elaboração do Edital ! finalizado em Fev de 2021 

❑ Leilão em 4 e 5 Nov de 2021



Problemas do Leilão 
 [Cadernos de Conjuntura das Comunicações 2022 da UnB – Ulepicc, pag 55] 

❑  Logística complexa para limpeza da faixa de 3,5 GHz 

❑  Inclusão de última hora pelo MCom de rede governamental e do Programa PAIS (cabos 
subfluviais) sem projeto associado 

❑  Crítica da Seinfracom do TCU ao edital : “ilegalidades em outorgas, precificação das 
frequências , roaming...” 

         ! relator levou a plenário no TCU: feito pedido de vistas 

❑ Crítica do relator de vistas: “erros grosseiros” e “prejuízo de R$ 101 bilhões aos cofres 
públicos” 

         ! mesmo com as críticas, o edital foi aprovado no plenário do TCU 

❑ Prazo exíguo de preparação para participação dos PPPs  

❑ Reação dos PPPs e da Coalizão Direitos na Rede - CDR 
                                        ! mesmo com adiamentos sucessivos, o leilão foi mantido

https://ulepicc.org.br/wp-content/uploads/2022/04/Livro_LaPCom-2022-Revisao-06-04-2022.pdf



O Leilão

❑  Arrecadação abaixo do esperado pela Anatel/MCom e  
     obviamente das estimativas da Seinfracom e do relator  
     de vistas 

❑ Nenhuma grande operadora entrante participou 

❑ Claro, Vivo e Tim adquiriram o que bem entenderam 

❑ Oi, em acordo com as grandes operadoras , não participou 

❑ 70% dos blocos de 26 GHz não foram arrematados 

❑ Separação estrutural em andamento (serviços/infraestrutura)

[Cadernos de Conjuntura das Comunicações  
2022 da UnB - Ulepicc, pag 55] 



Para onde vamos ?
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2G

3G

4G

5G

Previsão de assinaturas móveis* no mundo

Fonte: Global Mobile Suppliers Association/Ericsson Mobile Report. June 2021

* Não inclui dispositivos IOT

3,9 bi 

0,7 bi 
0,7 bi

3,5bi

5G na Coreia  em 2 anos: 
7x realidade virtual 
4x streaming de vídeo 
3x jogos



Previsão para o 5G no Brasil

 Convivência 4G/5G por anos
Fonte: GSMA



Usuários e aplicações

Fonte https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/consumerlab/reports/5g-consumer-potential



❑ Não sabemos ao certo quem somos 
      Diferentes versões de 5G, prazos e obrigações não cumpridos, 26 GHz?,  
         implementação de infraestrutura (antenas, core de rede...); roaming, franquias;  
         domínio das grandes operadoras; desigualdades de atendimento sociais e regionais 

❑  Temos dúvidas de onde saímos 
      Faixa de 3,5 GHz a ser limpa, atrasos, problemas do edital, prejuízo ao erário, 
         resultado do leilão aquém do esperado 

❑  Não sabemos ao certo para onde vamos 
      Existe  esperança à frente, 5G na infância da tecnologia; novas aplicações 5G  

         são necessárias; convivência 4G-5G; planos de operadora a qual preço? 

Existência do 5G no Brasil



Recomendações
❑ Maior participação da sociedade civil nas decisões de utilização dos   
        recursos (Fust, leilão do 5G, PBLE, IB, PLs)  

❑ MCom desenvolver planejamento de médio/longo prazo para as  
        frequências licitadas (3,5 e 26 GHz) 

❑ Anatel regular e fiscalizar com rigor o cumprimento de obrigações do    
        leilão do 5G (localidades com 4G, estradas, cobertura, qualidade...) 

❑ Fomento ao surgimento de aplicações adequadas às necessidades de    
        nossa sociedade (diminuição do abismo) 

❑ Retomada de cadeias produtivas nacionais de manufatura de  
       componentes, equipamentos e sistemas (existe demanda); 
       oportunidades no surgimento de novos postos de trabalho



Obrigado !


