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A depender do lugar onde você mora e do ano de lançamento do seu aparelho, já 

deve ter percebido um novo ícone 5G no seu celular. A implantação do 5G traz muitas 

promessas para consumidores e empresas, já que pretende ser uma das redes sem 

fio mais rápidas já criadas.  

 
Provavelmente a quinta geração de redes móveis (5G), será lançada da mesma 

maneira que tecnologias anteriores - predominantemente e antecipadamente em 

áreas mais ricas. 

O que é 5G? 

 

Sua missão é elevar a capacidade da rede atual, aumentando o padrão de velocidade 

e o número de usuários conectados. Por exemplo, o 4G é capaz de entregar uma 

velocidade média de, aproximadamente, 33 Mbps. Espera-se que o 5G terá uma 

velocidade de 50 a 100 vezes maior, podendo alcançar até 10 Gbps. 

 

Em 2014, a GSMA, uma organização internacional formada por mais de 1200 

operadoras de comunicação, estabeleceu alguns critérios que as empresas devem 

seguir ao implantar o 5G: 

 

● As redes 5G devem consumir até 90% menos energia que as redes 4G 

 

● Os tempos de conexão entre aparelhos devem ser inferiores a 5 ms 

(milissegundos), em comparação aos 30 ms do 4G 

 

Após a instalação da infraestrutura das redes 5G, a redução do consumo de energia 

poderá diminuir os custos futuros, além de torná-la mais ecológica. O aumento do 

número de aparelhos conectados também possibilitará uma ampliação da IoT 

(Internet of Things ou “internet das coisas”). Sistemas de iluminação pública e 



residencial, smartphones, smartwatches, eletrodomésticos, dispositivos de 

monitoramento e muitos outros dispositivos poderão conectar-se ao mesmo tempo.  

 

A IoT oferece novas maneiras de gerenciar e monitorar operações remotas. 

Muitas coisas boas, certo? Mas e em relação à segurança? 

 

Alguns especialistas em segurança cibernética sugerem que alguns possíveis riscos 

são questões não resolvidas nas redes 4G e 3G. Mas dai a César o que é de César, 

a segurança do 5G está associada ao processo de criptografia, que aprimora os 

recursos de rastreamento. E assim os criminosos terão mais dificuldade em manusear 

conexões de dispositivos. O 5G também tem grande foco em arquivos na nuvem, que 

permite melhor monitoramento e que ameaças possam ser identificadas rapidamente.  

 
Inicialmente, a rede 5G usará a infraestrutura de antenas do 4G. 

Relação operadora-consumidor com o 5G 

 

As operadoras estão buscando maneiras de aumentar a receita e cortar custos em 

um ambiente de baixo crescimento, dificultado pelos requisitos se ter os serviços 5G. 

Elas precisam evoluir suas redes para atender às demandas, além de diversificar em 

áreas como TV por assinatura, mídia e entretenimento. 

 

No caso dos consumidores, como percebido em 2019, a conscientização e o 

conhecimento sobre a nova rede móvel estão aumentando. Mas ainda tem-se 

inconstância sobre a intenção de atualizar para o 5G e querer pagar mais por isso. 

https://devops.com/how-5g-mobile-networks-will-change-iot-security/
https://www.mobileworldlive.com/blog/blog-was-2019-really-the-year-of-5g/


Em geral, na Coréia do Sul, China e Oriente Médio as pessoas estão mais dispostas 

a aderir, enquanto nos EUA, Europa e Japão parecem satisfeitos usando o 4G por 

enquanto. 

 

De acordo com o relatório do Cisco Annual Internet Report (2018 – 2023), as 

projeções globais de dispositivos e conexões para 2023 são: 

 

● Haverá 3,6 dispositivos/conexões em rede por pessoa, e quase 10 conexões 

por residência. 

 

● Quase metade (47%) de todas as conexões suportarão vídeo. 

 

● As conexões máquina a máquina (M2M) com suporte para utilização de IoT 

representarão cerca de 50% (14,7 bilhões) do total mundial de conexões. 

Primeira videoconferência internacional 

 

A empresa filipina, Globe, concluiu com sucesso em fevereiro de 2020 a primeira 

videochamada internacional 5G do país com a rede móvel da AIS Tailândia. A ligação, 

que durou mais de três minutos, foi feita quando Alan Garchitorena, Diretor da Globe 

recebeu a ligação de Hui Weng Cheong, Presidente da AIS, enquanto a empresa com 

sede em Bangkok fazia seu primeiro teste de videochamada 5G. A ligação continuou 

sem falhas e atraso. 

 

Toda a infraestrutura para a rede 5G não será barata, no entanto, não se sabe ao 

certo de quanto deverá ser o investimento para os usuários finais. Estima-se que, na 

Europa, os custos de instalação de antenas somarão entre 300 e 500 bilhões de 

euros.  

 

Provavelmente o 5G não funcionará em telefones antigos. Será preciso adquirir um 

aparelho novo, que será lançado só depois que a tecnologia for implantada por 

completo no país a fim de evitar possíveis instabilidades.  

http://inovasocial.com.br/tecnologias-sociais/cisco-annual-internet-report-5g/
https://technology.inquirer.net/96644/globe-completes-first-5g-video-call-with-ais-thailand
https://technology.inquirer.net/96644/globe-completes-first-5g-video-call-with-ais-thailand

