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O 5G é a próxima geração de rede de telecomunicações  

móveis e representa uma mudança radical no futuro da  

sociedade, além da tecnologia e das comunicações,  

dada a ampla gama de usos inovadores que ele pode  

suportar quando comparado às gerações anteriores. O 5G  

oferece velocidades de Internet móvel muito mais rápidas  

do que as atuais e tem o potencial de alavancar soluções  

para cidades inteligentes, na automação dos ecossistemas  

industriais digitais e setores como:

• Agricultura;

• Automotivo;

• Educação;

• Infraestrutura;

• Indústria;

• Saúde;

• e outros mais.

Países do mundo todo procuram o 5G para impulsionar  

o crescimento econômico futuro e acertar na política  

nacional de incentivo a essa nova geração móvel, onde é  

uma preocupação constante para a maioria das principais  

economias mundiais.

Em nosso estudo, consideramos as implantações do 5G  

até o momento nas principais regiões do mundo, bem  

como os seus planos futuros. Na maioria dos casos, o 5G  

se baseia na implantação do 4G. Para as cinco principais  

regiões (Coreia do Sul, EUA, Japão, China e Europa),  

consideramos:

a. estratégia dos formuladores de políticas públicas para

incentivar a implantação da rede 5G; e

b.as atividades e os planos das operadoras de telefonia  

móvel.

Nossa análise incluiu no progresso feito até o momento  

em relação à implantação do 5G nas cinco principais  

regiões, e em relação à Europa, incluímos algumas

das maiores economias e mais conectadas (França,  

Alemanha, Portugal, Espanha e Reino Unido).

Adicionalmente, incluímos Singapura como exemplo de  

pioneirismo na infraestrutura de comunicações de alta  

velocidade e finalmente o Brasil para entendermos como  

o país está se preparando para o 5G.

1. Sumário executivo  

Escopo do Estudo

Coreia do Sul

Estados Unidos

Japão

China

Europa

Estados-membro do CCG

Global

América Latina

Oriente Médio e Norte da África (MENA)

África do Norte

África Subsaariana

Figura 1: Parcela das conexões 5G no total de conexões até 2025

Fonte: GSMA (2019)2
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A disponibilização e comercialização do espectro para 
várias operadoras

Nos países mais avançados na implantação do 5G, os  

formuladores de políticas comercializaram (ou planejam  

comercializar) uma combinação de bandas de espectro  

para várias operadoras da rede móvel, permitindo assim,  a 

concorrência entre as mesmas. O espectro de banda  

média foi o mais frequentemente comercializado em todo  

o mundo para o 5G, complementado pelo espectro de

banda alta nos EUA e países do Leste Asiático e também

pelo espectro de banda baixa com objetivo de cobertura

nos países da UE. No Brasil, a Anatel planeja leiloar

três frequências para o 5G: 3,5 GHz, com 200 MHz de

capacidade; 2,3 GHz, com 100 MHz de capacidade; e as

sobras da faixa de 700 MHz, com 10 MHz de capacidade.

O compartilhamento de rede reduz o custo de 
implantação

A implantação das redes 5G provavelmente será um  

exercício dispendioso. Como tal, vários formuladores de  

políticas têm defendido acordos de compartilhamento de  

rede orientados comercialmente, como um meio de reduzir 

substancialmente os custos da construção da rede 5G.

Inúmeras operadoras de telefonia móvel estão seguindo 

esse caminho.

Remoção das barreiras administrativas

A implantação das redes 5G exigirá uma coordenação  

com várias autoridades locais e regionais para instalar a  

infraestrutura necessária.

Em todos os países considerados, os formuladores de 

políticas adotaram medidas para remover as barreiras  

administrativas à implantação da rede.

O apoio do governo é fundamental para acelerar o 5G

O 5G tem potencial para impulsionar o crescimento  

econômico em vários setores e vários governos  

forneceram financiamento para pesquisa e  

desenvolvimento (P&D) para os casos de uso provenientes 

da utilização do 5G. Também foi dado suporte para  

incentivar a construção das redes 5G.

No Brasil o uso do FUST, Fundo de Universalização 
dos Serviços de Telecomunicações, será fundamental 
para desfrutar de ofertados serviços em regiões que, por 
motivos como baixa densidade demográfica, baixa renda 
da população, inexistência de infraestrutura adequada

ou outros, não oferecem taxa de retorno viável para  

investimentos das empresas do setor.

As principais
descobertas até agora
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Figura 2: Cronograma de lançamentos do 5G comercial até a presente data em todo o mundo

Figura 1: Resumo de políticas e atividades para o 5G

Fonte: Análise de relatórios setoriais e regulatórios realizada pela KPMG

Espectro alocado/planejado Infraestrutura

Financiam

ento 

público

Lançame

nto do 5G
Baixo Médio Alto Leilão

Redução das 

barreiras à 

implementação

Promoção do 

compartilham

ento de rede 
*

Coreia do Sul  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

EUA  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓

China  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓

Reino Unido ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

França ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ 

Alemanha ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Portugal ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Espanha ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Singapura  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

Japão  ✓ ✓  ✓   

* Compartilhamento de rede ativa e/ou passiva
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A segurança regulatória é um fator importante e muita  das 

vezes decisivo para os investidores privados ao  

considerarem os investimentos em infraestrutura de larga  

escala, como é o 5G.

Por exemplo, dentro do Departamento de Cultura, Mídia  e 

Esporte do Reino Unido (DCMS), o documento “Future  of 

Telecoms Infrastructure Review (FTIR)”, foi observado o  

seguinte³:

Sem o conhecimento completo das intenções do governo  

e reguladores, as operadoras móveis podem relutar em  

fazer os investimentos significativos e necessários para a  

adoção do 5G. As estimativas do Parlamento Europeu são  

que os custos de implantação do 5G serão três vezes  

superiores ao das gerações móveis anteriores.

Os formuladores de políticas das regiões estudadas,  

portanto, estabeleceram planos de como pretendem  

apoiar a implantação dessa nova rede em seus países.  

Em nossa análise das políticas nacionais, agrupamos  as 

mesmas em quatro tópicos principais: espectro,  

superação das barreiras administrativas, acordos de  

compartilhamento de rede e financiamento público.

existe um amplo consenso de que uma pauta
positiva com mais certezas regulatórias, mais
previsibilidade e medidas para estimular a
demanda, poderá garantir mais investimentos

Política para o 5G
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A Ofcom tem o dever de garantir que o espectro
seja usado com eficiência. Também garantiremos
que as empresas possam competir de maneira
justa e que os clientes tenham uma boa escolha  
do seu provedor de telefonia móvel. Portanto,
para promover a concorrência, ainda estamos
propondo um limite de 37% no espectro total que  
qualquer operadora móvel pode manter após o
leilão. Promover uma forte concorrência entre  
as operadoras de telefonia móvel é importante
porque leva a melhores serviços para os clientes
- Ofcom

Espectro

Escolha da banda de espectro: A Figura 3 abaixo resume as  

bandas de espectro 5G que foram comercializadas até a data  

do estudo e os planos que foram implementados. Todos os  

países considerados alocaram ou planejam alocar espectro  

de banda média, e a maioria das operadoras até o momento  

adquiriram esse espectro. Com relação ao leilão realizado na  

Alemanha para o 5G, a GSMA declarou que “a banda C é a  

banda de frequência mais vital para o 5G ... A Alemanha  

está demonstrando liderança do 5G na liberação oportuna

desse espectro vital “.Em relação as demais bandas, os países  

europeus consideraram usar o espectro de banda baixa para  

ajudar na cobertura, enquanto os EUA e os países do leste  

asiático favoreceram ao espectro de bandaalta.

Método de comercialização: a maioria dos países optou  

por um mecanismo de leilão para comercializar/alocar o  

espectro. No entanto, observamos que várias operadoras  

de telefonia móvel manifestaram preocupação com os altos  

custos do espectro resultantes dos mecanismos deleilão,

especialmente considerando os custos da implantação do 5G.  

Uma alternativa ao mecanismo de leilão é o que é chamado de  

‘beauty contest’, pelo qual as operadoras móveis descrevem  

seus casos de negócios aos seus respectivos reguladores,  

estabelecendo como eles podem melhor atender aosobjetivos  

nacionais e as políticas públicas traçadas. Essa abordagem foi  

adotada pelo Japão e Singapura.

Comercialização para Operadoras Móveis: em todos  

os países onde as comercializações foram feitas, várias  

Operadoras Móveis receberam ativos de espectro  

como resultado. De fato, alguns reguladoresdeclararam

explicitamente a necessidade de alocar espectro a várias  

operadoras com o objetivo principal de permitir a concorrência  

entre elas e, como resultado, diferenciação e inovação. Isso  

foi reconhecido pela Ofcom, o regulador de telecomunicações  

do Reino Unido. A Anacom, o órgão regulador português,  

declarou que deveriam ser criadas condições de mercado  

para “possibilitar o surgimento de operações com diferentes  

dimensões” e, como tal, as partes interessadas poderão “  

adquirir a quantidade de espectro que realmente precisam e  

valorizam”

Fonte: Análise da KPMG e dados do European 5G Observatory
8

Figura 3: Países avançados em termos de implantação do 5G que alocaram ou se propuseram a 

alocar diferentes tipos de espectros 5G
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Removendo as principaisbarreiras

Espera-se que a implantação das redes 5G seja um exercício dispendioso devido  

aos requisitos de infraestrutura e o desejo de obter uma cobertura mais ampla.  

Sendo assim, os formuladores de políticas e as operadoras de telefonia móvel  

consideraram, portanto, alternativas para lidarem com aimplantação das redes 5G  

em seus respectivospaíses.

Um tema comum nas políticas revisadas dos principais países é a simplificação  

de regulamentos e dos obstáculos administrativos com o intuito de permitir uma

implantação mais rápida e suave das small cells e do backhaul de fibra (por exemplo,  

abordando requisitos de acesso local e acesso a infraestrutura passiva, como dutos e  

postes). A necessidade de revisar diversos regulamentos foi destacada em todos os  

países estudados.

Compartilhamento de Infraestrutura

Vários reguladores promoveram acordos de compartilhamento de rede entre as  

operadoras como forma de reduzir substancialmente os custos de implantação de  

infraestrutura. O BEREC (Órgão de reguladores europeus de telecomunicações),  

considerou a economia de custos dos acordos de compartilhamento das redes  

passivas e ativas e estimou que os contratos decorrentes das redes passivas  

podem gerar economias para as Operadoras Móveis em cerca de 16% a 35% em  

CAPEX e OPEX e para os contratos ativos ainda mais, economizando entre 33%

a 45% em CAPEX e 25% a 33% em OPEX. As economias poderiam ajudar  

a acelerar a implantação da tecnologia 5G. Embora o compartilhamento das  

redes passivas tenham sido comum nas implantações do 3G e do 4G, estamos

percebendo um compartilhamento de rede mais ativo sendo implementado para o  

5G, particularmente entre as principais operadoraseuropeias.

Os governos dos países estudados têm se empenhado em promover novos  

casos de uso do 5G em todos os setores e verticais e, como tal, reservaram  

uma quantidade generosa de financiamento público para promover apesquisa e  

desenvolvimento (P&D). O financiamento público também foi usado para ajudar  

a cobrir os custos da implantação das redes 5G em áreas rurais. Por exemplo, o

governo dos EUA criou um Fundo de Oportunidade Digital Rural de US $ 20,4 bilhões  

para estender a banda larga de alta velocidade às áreas rurais e apoiar o futuro do  

5G. O governo do Reino Unido também criou um Fundo de 500 milhões de libras  

para facilitar o compartilhamento de rede nas áreas rurais como forma de obter uma  

cobertura mais ampla. O financiamento público também foi usado para aliviar o ônus  

da implantação do 5G de maneira mais geral, por exemplo, algumas regiões da China  

prometeram descontos para cada base instalada e ofereceu eletricidade subsidiada  

para ajudar as operadorasmóveis.

Suporte do Governo para acelerar o 5G

Remoção das 
barreiras

Compartilhamento
de rede

Figura 5: Estimativas de economias de custos decorrentes de acordos de 

compartilhamento de rede

35%

Economias de 

compartilhamento de 

rede passiva

45%

Economias de 

compartilhamento de 

rede ativa

Fonte: BEREC (2018)
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Características doMercado

Nos países analisados, descobrimos que o mercado das  

operadoras móveis é tipicamente caracterizado pelapresença  

de três ou quatro empresas proprietárias de rede móvel.

Também observamos em nossa análise das políticasnacionais  

que os EUA pediram explicitamente umpapel menor para

o governo e que a implantação do 5G seja orientada pelo  

mercado. Outros países, no entanto, forneceram algumapoio  

ao 5G, por exemplo, por meio de subsídios do governo e  

incentivo ao compartilhamento de rede.

Implantação do5G

Os EUA alegaram ser o primeiro país do mundo a lançar  

serviços comerciais decorrentes da tecnologia 5G em outubro  

de 2018, seguidos pela Coréia do Sul no final do ano de 2019.  

A China por sua vez, implantou o que diz ser a maior rede 5G  

também no final do ano de 2019, e a Europa viu o lançamento  

do 5G em algumas cidades selecionadas. Uma linha do tempo  

dos lançamentos comerciais 5G é mostrada na Figura 5.

Em termos de cobertura 5G de forma mais ampla, mais  

uma vez, espera-se que os EUA e a Coréia do Sul sejam os

primeiros líderes ao lado de Singapura, que visa atingir 50% de

cobertura até 2020. Um cronograma de expectativas para uma

cobertura mais ampla nos países considerados foi apresentada

na Figura 6.

Figura 6: Cronograma previsto para uma cobertura mais ampla
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Figura 5: Cronograma de lançamentos do 5G comercial até a presente data
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Singapura.
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implantação das 
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Estados Unidos.
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63%).
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na China, e 
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por toda a UE, 

abrangendo 

áreas urbanas.
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cobertura no 

Reino Unido.

Fonte: Análise de relatórios setoriais e regulatórios realizada pela KPMG

Fonte: Análise de relatórios setoriais e regulatórios realizada pela KPMG
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2.1A evolução das gerações móveis

A tecnologia móvel vem consistentemente evoluindodesde  

a década de 1980, quando os primeiros telefones celulares  

foram introduzidos usando a tecnologia1G.

Os usos suportados por cada geração de comunicações  

móveis são ilustrados na Figura7.

As diferentes gerações de tecnologia móvel utilizamdiferentes  

faixas de espectro (radiofrequência).

O 5G utilizará uma variedade de espectros, à medida que se

desenvolve e se expande na atual tecnologia móvel 4G para

suportar novos casos de uso que podem ser agrupados em

três categorias.

2. 5G: Introdução

Figura 7: Evolução da tecnologia móvel

1G Ligações analógicas

2G Voz e texto digitais

3G

Banda larga móvel, permitindo 

o surgimento de 

“smartphones”

4G

Banda larga móvel mais rápida 

e com maior capacidade, 

permitindo um conteúdo mais 

rico (p.ex., melhor streaming de 

vídeo) 

Fonte: Qualcomm (2014)
14
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Os novos casos de uso são:
1. Banda larga móvel aprimorada(eMBB);

2. Comunicação sem fio ultra confiável e de baixa latência (URLLC); e

3. Comunicação massiva de tipo de máquina(MMTC).

Fase 0
(agora)

Fase 1
Banda larga

Móvel

aprimorada

Fase 2
Baixa latência/

Comunicações 

massivas de IoT

— Testes do 5G em tempo real

— Ambiente de testes do 5G

- Robótica

- Realidade aumentada e 

realidade virtual (AR e VR)

- Agricultura & cidades 

inteligentes (IoT)

— Rede de alta velocidade 

para os consumidores 

(4K/AR/VR)

— Acesso fixo sem fio 5G 

(fixed wireless access –

FWA)

— AR/VR

— Segurança/Sistemas de 

câmera de segurança 4K

— Drones

— Novos serviços para as 

empresas

— Indústria

— Cidades inteligentes

— Transporte

— Agricultura

Banda larga de 

alta velocidade 

para residências

Experiência de 

usuário móvel 

de próxima 

geração

Redes 

corporativas 

do futuro

Ecossistema 

industrial 

digital

Residências

Consumidores 

móveis

Empresas

Aplicação Industrial 

Rede elétrica inteligente 

para segurança/controle 

no trânsito

Figura 8: Casos de uso do 5G



— Uso para tarefas em 

que o fator tempo é 

crucial

— Automação de 

processos

— Controle de máquinas 

feito remotamente

2.2 5G e a Quarta Revolução Industrial

35%

29%

16%

14%

6%

Figura 10: Casos de uso vertical do 5G

Fonte: EC (2015)
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Automotivo

— Troca de informações 

entre veículos em tempo 

real

— Disponibilização de 

informações sobre as 

estradas para os 

motoristas 

— Aumento da segurança e 

da eficácia

Energia

— Gerenciamento de 

acesso à rede de energia 

para backhaul e 

backbone da rede

— Equilíbrio entre o 

fornecimento e o 

consumo de energia

Mídia e Entretenimento

— Experiências ao vivo em 

qualquer lugar, mídia 

imersiva e colaborativa 

— Gaming baseado em 

realidade virtual

— Possibilidade de assistir 

a esportes em 3D de 

casa

Saúde

— Uso de robótica para 

cirurgias/cirurgias remotas

Manufatura

Figura 9: Impacto econômico previsto do 5G

Fonte: GSMA (2019)
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5G

$ 2,2 

trilhões 

Contribuição do 5G para 
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Manufatura e Utilities

Serviços profissionais e financeiros 

Serviços públicos

ICT e comércio

Agricultura e 

mineração

As previsões são que o 5G traga muitos novos serviços e aplicações no futuro, à medida que uma gama mais

diversificada de fornecedores e indústrias começarem a usá-lo.  Espera-se com isso, um aumento significativo no 

crescimento  econômico global. Conforme previsto pela GSMA, o 5G deverá  contribuir com mais de US $ 2,2 trilhões 

para a economia  global até 2034,16, o que será impulsionado pelo crescimento  em vários setores (Figura 9).

Exemplos de como o 5G deve ser usado no futuro em vários setores são apresentados abaixo na Figura 10.

Dado o potencial do 5G, alguns especialistas comentaram que o 5G será o motor da próxima revolução industrial.

13
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3. 5G ao redor do Mundo
3.1 Introdução

À medida que a evolução do 4G para o 5G ganha força

ao redor do mundo, uma das principais considerações

para os governos, autoridades reguladoras nacionaisde

telecomunicações e também para as operadoras de telefonia  

móvel é como abordar a implantação das redes 5G. A  

abordagem do 5G não é uma tarefa simples e há vários fatores  

a serem considerados da perspectiva dos formuladores de  

políticas e operadoras de telefonia móvel. Os fatores incluem  

como abordar a comercialização do espectro, a construção da  

infraestrutura e a abordagem da concorrência no mercado.

A GSMA realizou uma análise sobre o futuro da adoção do  

5G e previu que até 2025, as cinco principais regiões para a  

adoção do 5G serão: 20

1.Coreia do Sul;

2. os EUA;

3. Japão;

4. China; e

5. Europa.

Em nosso estudo, consideramos como as implantações 5G  

foram abordadas até o momento pelas principais regiões  

do mundo e como foram definidos os planos futuros. Na  

maioria dos casos, o 5G se baseia na implantação do 4G,  

conhecidas como redes não independentes.

Para as regiões analisadas, consideramos:

a)A estratégia dos formuladores de políticas públicas em  

relação à implantação das redes 5G; e

b)As atividades e os planos das operadoras de telefonia  

móvel.

Nossa análise inclui a revisão do progresso feito até o  

momento na implantação do 5G nessas regiões. Com  

relação à Europa, consideramos algumas das maiores  

economias e mais conectadas: França, Alemanha, Portugal,  

Espanha e Reino Unido.

Incluímos Singapura como exemplo de pioneira na  

infraestrutura de comunicação de alta velocidade e  

também o Brasil para entendermos como o pais está se  

preparando para o 5G
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5G quem irá liderar essa corrida? China, EUA
e Coreia do Sul devem liderar essa corrida.

*Estados-membro do Conselho de Cooperação do Golfo, **América Latina, ***Oriente Médio e Norte da África, 

**** África Subsaariana
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Figura 11: Parcela das conexões 5G no total de conexões e número de conexões 5G até 2025
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3.1Temas Políticos em comum

Agrupamos nossa revisão das políticas nacionais para o 5G em quatro vertentes:

Espectro, Remoção das barreiras administrativas, Compartilhamento deRedes  

e Suporte do Governo/Financiamento

O espectro é um recurso escasso e um insumo essencial para os serviços 5G.  

Assim, os formuladores de políticas precisam decidir a melhor maneira de alocar o  

espectro, por exemplo, através de um mecanismo de leilão ou com base na avaliação  

de casos de negócios (também conhecido como ‘beauty contest’). Os formuladores  

de políticas também precisam considerar quais bandas de espectro serão alocadas

e quando elas devem ser alocadas para atender aos objetivos das políticas.Também  

há outros usuários concorrentes para utilização do espectro a serem considerados,  

incluindo diferentes formas de mídia, militares e provedores de satélite, etc.

Uma tabela resumida das posições do espectro tomadas em todo o mundo é  

fornecida em anexo.

Espera-se que a implantação das redes 5G seja um exercício dispendioso, dado  

o potencial, exigindo mais estações rádio base e uma cobertura mais ampla.

Os formuladores de políticas e as operadoras móveis, portanto, consideraram a  

melhor forma de lidar com a implantação de redes 5G, removendo as restrições de  

planejamento e outras barreirasadministrativas.

Vários reguladores incentivaram acordos de compartilhamento de rede entre as  

operadoras como forma de reduzir substancialmente os custos de infraestrutura.  

O BEREC, o regulador europeu de telecomunicações, considerou a economia de  

custos de acordos de compartilhamento de rede passivas e ativas. Ele estimou  

acordos relacionados aos acordos de compartilhamento de redes passivas com

potencial de gerar economias para as Operadoras Móveis na ordem de 16% a 35%  

em capex e opex respectivamente e aos contratos de compartilhamento das redes  

ativas com o objetivo de economizar entre 33% a 45% em capex e 25% a 33%  

em opex.22 Essas economias de custos poderiam ajudar a acelerar a implantação  

da tecnologia 5G nos países. O compartilhamento de rede também tem sido uma  

escolha popular entre as principais operadoras de rede móvel na Europa, em parte  

impulsionadas por níveis decrescentes de lucratividade, criando maiores incentivos  

para reduzir custos.

Governos de todo o mundo têm se empenhado em promover novos casos de uso  

do 5G em setores verticais da indústria e reservaram fundos públicos para promover  

P&D. Outros usos para o financiamento público foram para ajudar a cobrir os custos  

de implantação da rede em 5G nas áreas rurais.

As decisões nacionais sobre políticas relacionadas com o 5G nos países selecionados  

e as atividades 5G das principais Operadoras Móveis são consideradas nas seções a  

seguir

Remoção das 
barreiras

Espectro

Compartilhamento 
de rede

Suporte do governo
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3.2 Coréia doSul

A Coréia do Sul foi pioneira na adoção do 5G e foi o segundo país (depois dos EUA) a  

implantar os serviços 5G. Os serviços 5G foram exibidos durante os Jogos Olímpicos de  

Inverno em fevereiro de 2018, onde a tecnologia 5G foi usada para transmissão ao vivo  

das modalidades esportivas e na operação de drones. Desde então, as três Operadoras  

Móveis sul-coreanos lançaram serviços comerciais 5G.

3.2.1 Características doMercado

Existem três principais operadoras de telefonia móvel na Coréia do Sul: SKTelecom, KT e  

LG Uplus, sendo a SKTelecom a maior das três.

A receita média por usuário (ARPU) dos serviços móveis diminuiu para as três  

operadoras, com a queda do ARPU de 6,5% a 10%em Q3 de 2018.

3.2.2 PolíticasNacionais

O Ministério da Ciência eTIC da Coréia do Sul (MSIT) implementou uma série de  

iniciativas para promover o ambiente ideal para as operadoras móveis implementarem as  

redes 5G por meio de um mercado competitivo. As ações tomadas pelo MSIT incluem:

- Incentivandoas operadorasmóveisa lançarem serviços 5G simultaneamentee a  

compartilharos custos de implantação

O governo sul-coreano tomou medidas para incentivar o compartilhamento de rede  

entre as Operadoras e prometeu benefícios fiscais e serviços de manutenção de  

segurança como um meio de incentivar as organizações multinacionais a cooperar.  

Como resultado, as três operadoras sul-coreanas lançaram inicialmente um serviço 5G  

limitado simultaneamente, compartilhando os ativos de redes existentes e construindo  

conjuntamente novas redes 5G, antes dos lançamentos comerciais de cada operadora  

com base em atualizações nos sites 4G existentes.

- Provisãode fundospara lançamentos5G

Uma série de iniciativas de financiamento público foi lançada, incluindo uma

Programa de investimento de US $ 1,5 bilhão em 2014 para desenvolver padrões 5G e

uma série de programas de financiamento para pesquisa e desenvolvimento em 2018,

cobrindo áreas como computação e segurança de software.

- Reforma da legislaçãopara facilitar a implantaçãoda infraestrutura5G

Após a revisão da legislação, as operadoras móveis possuem melhor acesso a áreas  

locais e de propriedade do governo (por exemplo, iluminação pública e instalações de  

tráfego de rua) para instalar equipamentos móveis para os serviços 5G. Como resultado,  

o número de estações rádio base instaladas em 5G aumentou de 8.500 no final de 2018  

para 85.000 em abril de 2019.

- Protegendo frequênciasde espectrode bandamédia e alta

O MSIT comprometeu-se a garantir uma faixa de frequências para 5G, que abrange um  

total de 1.300MHz nas faixas de 3,5 GHz e 28 GHz até 2018,e uma alocação adicional  

de 300 MHz na faixa de 3,5 GHz e 1000 MHz na faixa de 28 GHz. . Outras faixas serão  

disponibilizadas até 2026 para permitir o uso de dispositivos autônomos.

O governo é o gatilho para o setor privado. O setor privado está se saindo muito bem 
em P&D, e o  governo precisa incentivá-los a construir infraestrutura avançada.
- Lee Sang-Kug, vice-diretor de política de TIC, Ministério do Planejamento Futuro

Mais de 2 milhões 
de assinantes 5G

Data-alvo para 
conclusão da 

implantação da 
rede nacional 

Espectro de banda 
alta e média
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3.2.3 Progressos do 5G e planos

Grandes investimentos foram feitos pela SK Telecom, KT e  

LG Uplus no 5G como parte das ambições do país em se  

tornar líder no 5G. Em abril de 2019, estimava-se que as três  

operadoras móveis haviam gasto cerca de US $ 2,6 bilhões  

em tecnologia 5G, com investimentos adicionais a serem  

feitos à medida que a implantação do 5G continue ao longo  

do tempo.

Por exemplo, a KT declarou planos de investir algo em torno  

de US$ 19 bilhões entre 2018 e 2023 no 5G e em suas  

tecnologias associadas, 27 e a LG Uplus planeja investir  

mais de US $ 3,5 bilhões em implantação do 5G para sua  

distribuição em âmbito nacional. Como observado acima,  

as operadoras sul-coreanas se beneficiaram dos incentivos

fiscais e financiamento público para a implantação do 5G.

As três Operadoras lançaram suas redes 5G juntas em  

dezembro de 2018 para uso dos clientes corporativos.

Para o segmento pessoal a implantação ocorreu em abril  

de 2019; esse serviço, no entanto, estava limitado a Seul  

e cinco outras cidades em seu lançamento. Desde o  

lançamento dos serviços para as pessoas físicas, mais  

de dois milhões de sul-coreanos assinaram serviços 5G,  

representando 77% do total de assinantes 5G em todo o  

mundo.29

A Tabela 2 abaixo resume o progresso dasOperadoras  

Móveis 5G.

Tabela 2: Progresso da implantação do 5G comercial na Coreia do Sul

SK Telecom KT LG Uplus

Assinantes 5G 

(em Ago/Set 

2019)

Aproximadamente 1 milhão Aproximadamente 1 milhão 540.000 

Número de 

Estações Rádio 

Base 5G 

38.000 30.000 50.000

Espectro no qual 

o 5G foi lançado

3,5 GHz 3,5 GHz 3,5 GHz

Áreas-alvo 

iniciais

Cidades grandes, áreas 

altamente povoadas (por 

exemplo, universidades), 

trens de alta velocidade, 

rodovias e metrôs. 

Objetivo de oferecer 5G em 

85 grandes cidades até o 

final de 2019, de forma a 

cobrir os principais itinerários 

de transporte, duas grandes 

rodovias, seis aeroportos e 

plataformas de estações de 

trem de alta velocidade. 

Seul e regiões próximas, 

além de algumas cidades 

metropolitanas. 

Outras metas 2 milhões de assinantes até 

o final de 2019.

Expansão da cobertura de 

forma a abranger metrôs 

em nível nacional, parques 

nacionais e locais onde são 

realizados eventos e 

festivais até o final de 

2019.

Expansão da cobertura de 

forma a abranger metrôs, 

órgãos públicos e hospitais 

universitários. 

Notícias não confirmadas de 

lançamento em grandes 

áreas internas/fechadas. 

Implantação de 80.000 

estações rádio base e 

cobertura de 90% da 

população até 2019.
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3.3 Estados Unidos

EUA é um dos países líderes em relação ao ritmo de implantação do 5G, com a  

operadora americanaVerizon, alegando ter sido a primeira no mundo a lançar um  

serviço 5G.

Foi adotada uma abordagem liderada pelo mercado para a implantação do 4G e foi  

novamente promovida pelo governo dos EUA e também pelo presidente da Federal  

Communications Comissão (FCC) em resposta a pedidos para prosseguir com a  

criação de uma operadora 5Gnacional.

3.2.1 Características doMercado

O mercado móvel dos EUA é amplamente atendido por três operadoras móveis em  

todo o país: Verizon, AT&T e T-Mobile (que está tentando se unir à Sprint, a quarta  

provedora).

As Operadoras americanas se beneficiam de níveis relativamente altos de ARPU  

quando comparados a outras regiões. Por exemplo, o ARPU móvel médio das  

maiores operadoras europeias (Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Espanha)  

em 2018 foi 65% menor que a maior operadora americana e, embora a receita  

móvel tenha diminuído 4,6% nos últimos dez anos, as receitas móveis americanas  

aumentaram 3,6% no mesmoperíodo.

Libere “airwaves” para acomodar o aumento do tráfego sem fio.
Livre-se da burocracia que atrasa a implantação da infraestrutura
sem fio. Forneça investimentos direcionados de uma maneira
fiscalmente responsável para estender a cobertura a áreas onde  
não há um argumento comercial a ser construído. E então tire o  
governo do caminho o máximo possível.

Esta foi uma estratégia vencedora no passado.

-Ajit Pai, Chairman of the Federal Communications Commission

Abordagem liderada 
pelo mercado para 

a construção da 
rede 5G

Data prevista para 
alcançar uma 

cobertura de 97% 
da população

Espectro de banda 
alta e média
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3.3.2 PolíticasNacionais

Para promover uma abordagem mais liberal ao mercado, o  

regulador de telecomunicações, a FCC, lançou um plano de  

ação 5G:

Facilitar a superioridade dos EUA na tecnologia 5G (o plano 5G  

FAST) que é apoiado por três pilaresprincipais:

1. Disponibilizando mais espectro para omercado

O leilão do espectro de banda alta é uma prioridade para a  

FCC; a primeira onda de leilões de banda alta foi iniciada com  

outros leilões planejados no final de2019.

Mais espectro de banda média deve ser disponibilizado e a  

FCC procura melhorar o uso do espectro de banda baixa. Uma  

avaliação será realizada em relação às oportunidades para os  

espectros não licenciados.

2.Atualizando a política de infraestrutura

Novas regras no nível federal serão adotadas para reduzir  

impedimentos regulatórios com o intuito de facilitar a  

implantação das small cells. Nos níveis estaduais emunicipais,  

os obstáculos potenciais à implantação do 5G serão  

removidos.

3. Modernizar os regulamentosdesatualizados

Este pilar abrange váriospontos:

• Restaurando a liberdade na Internet - incentivando o  

investimento e a inovação que protegem a abertura e a  

liberdade da Internet.

• “One-Touch Make-Ready “ - regras atualizadas que  

regem a conexão de novos equipamentos de rede com  

compartilhamento de infraestrutura (postes) parareduzir  

custos e acelerar aimplantação do backhaul 5G.

• Acelerando a transição IP - regras serão revisadas para  

facilitar o investimento das empresas em redes eserviços  

de próxima geração.

• Business Data Services - regras atualizadas para serviços  

dedicados de alta velocidade, aumentando a regulamentação  

da taxa, quando apropriado, para incentivar o investimento  

em modernas redes de fibra.

• Integridade da cadeia de suprimentos - regras sobre os  

gastos públicos com fornecedores considerados uma  

ameaça à segurança nacional para a integridade das redes  

de comunicações norte americanas ou da cadeia de  

suprimentos de comunicações.

Os regulamentos nos níveis municipais eestaduais devem  

ser revistos para permitir a implantação mais suave da

infraestrutura 5G. Vários estados já introduziram uma legislação

5G para as small cells. A legislação varia entre os estados, mas

possui os mesmos princípios básicosde:

• um processo de aplicação simplificada para acessaráreas  

públicas;

• Limites de custos e taxas;e

• cronogramas simplificados para consideração de aplicativos  

cell sites.

Por exemplo, San Jose, CA, havia cobrado anteriormente das  

operadoras móveis uma taxa anual de US $ 3.500 por small cell,  

mas anunciou recentemente um acordo com a Verizon,AT&T e  

T-Mobile, onde reduz esse custo para US $ 750 (se a Operadora  

tiver mais de 2.000 sites). Da mesma forma, Indianapolis, IN,  

está cobrando uma taxa anual de apenas US $ 50 por small cell.

Além dos princípios acima, a FCC anunciou a criação de um  

Fundo de Oportunidade Digital Rural de US $ 20,4 bilhões para  

estender a banda larga de alta velocidade às áreas rurais e  

apoiar o futuro do5G.
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3.3.3 Progressos do 5G e osplanos

Embora os serviços e smartphones 5G ainda não estejam amplamente disponíveis  em todo o país, as Operadoras Móveis 

planejaram estender sua cobertura  gradualmente ao longo dos próximosanos.

Um resumo do progresso da Operadoras Móveis no 5G é fornecido naTabela 3.

Tabela 3: Progresso da implantação do 5G comercial nos Estados Unidos

Verizon AT&T T-Mobile/Sprint

Áreas-alvo 

iniciais

No lançamento, o foco inicial 

eram os serviços 5G de acesso 

fixo sem fio, e, após um 

período de seis meses,  os 

serviços 5G móveis. O serviço 

5G móvel da Verizon está 

disponível em 13 cidades.

Foco nos serviços 5G móveis, 

os quais estão disponíveis em 

áreas selecionadas de 21 

cidades. 

Lançou uma rede 5G em 

áreas selecionadas de seis 

cidades e planeja lançar o 5G 

em nível nacional até 

dezembro de 2019.

Outras metas Disponibilização dos serviços 

5G móveis em 30 cidades eté 

o final de 2019. Planos de 

implantar o 5G em estádios.

Expansão da cobertura dos 

serviços 5G ao longo de 2019, 

bem como implantação do 5G 

móvel em nível nacional 

prevista para o primeiro 

semestre de 2020. 

Previsão de uma cobertura 

5G para 97% da população 

dentro de um período de 3 

anos, e para 99% em até 

seis anos. 

Investimento 

feito e planejado

A previsão era que os gastos 

com capital (Capex) em 2019 

atingissem $18 bilhões, com a 

maior parte do capital sendo 

gasta com 5G.

Mais de $ 130 bilhões gastos 

entre 2014 e 2019, incluindo 

investimentos em capital e 

aquisições de espectro e 

operações sem fio para 5G.

Planos de investir $ 40 

bilhões nos três primeiros 

anos da construção da rede 

5G. 

Fonte: Notícias setoriais
37
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3.4 China

A implantação do 5G na China se beneficiou de várias iniciativas apoiadas pelo Estado,  

como descontos e subsídios. Os serviços 5G foram lançados em outubro de 2019, e  

espera-se que até o final de 2019,a rede 5G chinesaseja a maior do mundo.

3.4.1 Características doMercado

O mercado móvel da China é atendido principalmente por três operadoras móveis  

estatais: ChinaTelecom,China Unicom e China Mobile.

Cada uma delas possui listagens de ”free float” significativas em Hong Kong e em  

outros lugares.

O ARPU para as Operadoras Móveis tem diminuído nos últimos anos, com a mesma  

variando de 5% a 17%entre FY16e FY19.

3.4.2 PolíticasNacionais

O governo está apoiando uma série de iniciativas políticas aplicadas para ajudar na  

implantação de5G:

Contribuiçõespara o desenvolvimentode um padrãoglobal do 5G

Em 2013, o Ministério da Indústria eTecnologia da Informação (MIIT) e a Comissão  

Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) definiram o Grupo de Promoção IMT-

2020 (5G), que inclui quase 60 especialistas da indústria. O grupo trabalhou e trabalha  

até então para promover uma pesquisa voltada para o 5G e com governose indústrias  

ao redor do mundo, incluindo EUA, Coréia do Sul, Japão e UE.Ao assumir um papel de  

liderança no desenvolvimento de padrões globais do 5G, o governochinêsespera que  

a sua tecnologia faça parte dos padrões adotados. 30% das patentes internacionais  

relacionados aos padrões de conectividade 5G foram oriundas da China em maio de  

2019.

Tornaro espectromais acessível

O valor da Licença do espectropadrão 5G foi reduzida:

As licenças foram renunciadas na íntegra nos três primeiros anos e não retornaram o  

valor total até sete anos após a emissão das licenças.

Promovendo Testes 5G

O MIIT emitiu uma licença teste de espectro de banda baixa e média em dezembro de  

2018para as três Operadoras Móveis.

O objetivo para a China é criar uma rede 5G standalone (no entanto, as Operadoras  

Móveis estão concentrados na 5G non-standalone).

O 5G standalone exige grandes investimentos para as estações radio bases, links de  

backhaulse para as redes Core. As Operadoras Móveis estão realizando testes para o 5G  

standalone e a China Mobile lançou recentemente um site 5G standalone de teste.

As operadoras de telefonia móvel também se beneficiam de incentivos locais. Por  

exemplo, a cidade de Shenzhen definiu vários incentivos para a implantação do 5G, como  

doações de CNY10.000 (aproximadamente US $ 1.400)para cada estação radio base

5G implantada, com cada operador elegível até CNY150milhões (aproximadamente  

US $ 21,4 milhões). Além disso, o governo de Shenzhen fornece uso subsidiado de  

eletricidade e apoio aos direitos de uso da terra para ajudar na implantação do 5G.  

Outras formas de apoio oferecidas foram empréstimos concedidos e incentivos de  

compensação derisco.

A China tem como abordagem principal, a alocação de espectro priorizado para as  

frequências de banda média, e também com planos para frequências mais altas  

anunciadas em dezembro de 2019.

Incentivos do governo 
para a construção da 

rede 5G

Estimativa de 450 
milhões de  

assinantes 5G

Espectro de banda 
alta e média
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3.4.3 Progressos do 5G e planosfuturos

As Operadoras Móveis Chinesas lançaram seus serviços 5G  

no final de outubro de 2019, antes da data prevista de 2020,  

cobrindo 50 cidades com mais de 86.000 estações rádio  

bases. O governo declarou que o país alcançará a implantação  

da maior rede 5G do mundo, com mais de 130.000 estações  

rádio bases a seremativadas.

As Operadoras iniciaram atividades para atender seus clientes

nos serviços 5G em setembro de 2019 e, dentro de um mês,

10 milhões de usuários haviam sidoativados.

As operadoras se comprometeram a investir ainda mais para  

obter uma cobertura mais ampla. Estima-se que até 2025, as  

operadoras móveis na China gastarão um total de US $ 150  

bilhões em suas redes 5G, representando um aumento de  

50% no valor total gasto em 4G entre 2013 e 2018.Também é  

esperado que até 2030, a China terá 4,9 milhões de estações  

rádio base implantadas em seu vastoterritório.

Compartilhamento de rede

As três Operadoras Chinesas utilizam as torres de  

telecomunicações pertencentes à empresa estatal,China  

Tower.

Embora ogoverno chinês não tenha explicitamente exigido o  

compartilhamento de rede 5G, essa estratégia foi percebida  

pela ChinaTelecom e pela China Unicom como um meio

de acelerar a implantação do 5G e reduzir os custos dos  

investimentos.

As duas Operadoras concordaram em “co-construir”e  

“compartilhar” redes em 15cidades.

Foi estimado pelo presidente da operadora China Unicorn que  

o compartilhamento da infraestrutura economizaria entre 25 e  

34 bilhões de euros. A maior empresa de telecomunicações da  

China, a China Mobile, também pode ser incluída na iniciativa  

de implantar infraestrutura 5G compartilhada em áreas de  

baixa densidade populacional.
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3.5 Europa

A implantação do 5G na Europa começou no verão de 2019, com alguns países  

realizando seus lançamentos limitados em algumas cidades.A UE esboçou planos para  

coordenara implantação do 5G em toda a região e as respectivas autoridades nacionais  

também apresentaram seus planos para complementar a agenda da EU para o tema.

3.5.1 Características doMercado

O mercado de telefonia móvel europeu é tipicamente caracterizado por três grandes  

Operadoras e um quarta Operadora menor.

O ARPU das Operadoras Móveis europeias é baixo quando comparadas com as  

OperadorasAmericanas: os níveis médios de ARPU das maiores Operadoras Móveis  

europeias (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido) foram cerca de 65%  

inferiores as maiores Operadoras Móveis americanas em 2018.

3.5.2 PolíticasNacionais

A Comissão Europeia lançou o Plano de Ação 5G para a Europa em 2016 como um  

meio de acelerar a coordenação da implantação do 5G em toda a UE. O plano de ação  

estabelece uma série de metas que incluem o alinhamento dos roteiros 5G em toda a  

UE, promovendo a implantação precoce do 5G e incentivando a inovação liderada pela  

indústria. Além disso, a UE reservou um orçamento de € 700 milhões para pesquisa,  

desenvolvimento e inovação duranteum período de sete anos.

Em um documento preparado para o Parlamento Europeu em 2019pelo Departamento  

de PolíticasEconômicas, Científicas e de Qualidade deVida, afirma-se que a Comissão  

Europeia está definindo uma data para 2025 para a implantação da cobertura 5G em  

todas as áreas urbanas da Europa.

Parapromover o 5G em toda a UE, o Parlamento Europeupediu a criação de um  

ambiente ideal para investidores privados:

O Parlamento Europeu pediu à Comissão que propusessem
regras adequadas à era digital com o aumento do investimento,  
da concorrência e da inovação para serviços OTT (over-the-top)  
e para as operadoras de telecomunicações, em benefício aos  
consumidores.

Também foi exigido um ambiente regulatório favorável ao
investimento para uma concorrência justa, uma estratégia  
europeia coerente para a questão do espectro, com melhor
coordenação na comercialização do espectro, exigindo uma  
aceleração dos esforços de padronização do 5G para UE."

Compartilhamento de 
rede promovido pelo 

BEREC

Data-alvo para uma 
ampla cobertura

Espectro de banda 
baixa e média
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Compartilhamento de rede

Também foram feitas recomendações pelo BEREC emrelação  

aos potenciais benefícios competitivos do compartilhamento  

de rede.

Como tal, o BEREC observou que as Operadoras europeias  

comunicaram um aumento no número de acordos de  

compartilhamento de redes:

“Muitas Operadoras Móveis veem um aumento ou  

uma necessidade crescente de compartilhamento  

passivo (Bulgária, Chipre, Polônia, Suécia, ReinoUnido),

compartilhamento ativo (Bulgária, Croácia, Polônia, Turquia,  

Reino Unido), compartilhamento de espectro (Bélgica,Croácia),  

compartilhamento interno ativo (Finlândia, Malta, Eslovênia),  

fronthaul (Malta), backhaul (Malta, Suécia, Reino Unido, Suíça),  

fibra escura (Polônia), dutos (Polônia) e compartilhamento  

através da autenticação do usuário (ReinoUnido).

Também são esperados novos tipos decompartilhamento, 
incluindo fornecedores específicos de conectividade que  
cooperam com as Operadoras (Áustria, Espanha),municípios  
ou serviços públicos que participam do compartilhamento  
(Alemanha) ou até verticais (Áustria) podem estar envolvidos  
no compartilhamento“.

Um resumo dos desenvolvimentos recentes das políticas  

nacionais em quatro das principais economias da UE (França,  

Alemanha, Espanha e Portugal) é fornecido nesta seção,  

juntamente com uma discussão mais detalhada da política  

5G do Reino Unido. Temas comuns nas decisões políticas  

são para promover a colaboração e o compartilhamento de  

infraestrutura entre as Operadoras Móveis, usando fundos  

públicos para apoiar a inovação e permitir que o espectro seja  

alocado de forma competitiva.

"Dado que as operadoras são confrontadas
com uma escassez de sites disponíveis, espaço  
limitado ou outros insumos essenciais ... para
que não possam implantar individualmente
suas redes paralelas para suprir a demanda ... 
o compartilhamento da infraestrutura pode ser
objetivamente necessário para a concorrência  
entre as Operadoras Móveis."
- BEREC

"Vários Operadoras Móveis também
reconheceram as vantagens dos acordos de  
compartilhamento de rede (incluindo passivo,  
ativo, backhaul, espectro interno ativo e outros)  
pela eficiência e redução de custos.”
- BEREC
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Políticas UK

Como parte da revisão da estratégia industrial do governo, o  

Departamento de Cultura, Mídia e Esporte (DCMS) realizou  

a Revisão da Infraestrutura de Telecomunicações do Futuro  

(FTIR), que explora os incentivos ao investimento em nova  

infraestrutura digital, incluindo o 5G.

Sob o atual modelo de mercado móvel, existem várias  

operadoras nacionais verticalmente integradas, suportadas por  

vários contratos de infraestrutura comercial ecomplementadas  

por fornecedores independentes de infraestrutura.

Como parte da revisão, o DCMS avaliou várias estruturas de  

mercado como possíveis meios para implantar o 5G. Uma  

das principais conclusões da revisão é que um mercado  

competitivo é o melhor meio de impulsionar o investimento e  

gerar inovação:

Tornando mais fácil e barato implantar a infraestruturamóvel

As reformas de planejamento serão consideradas e o governo se esforçará para melhorar o acesso a locais  

públicos e as distribuidoras/fornecedoras de energia. Barreiras de implantação local também serão abordadas

Suportea modelosde infraestruturaquepromovama concorrênciae ao investimentona massificaçãoe  

extensão derede

Isso pode ser alcançado fornecendo suporte as iniciativas do setor para construir acordos comerciais de  

compartilhamento de infraestrutura entre as operadorasMóveis.

Estimulara demandae novoscasos de usoatravésdo Programa“5GTestbedsandTrials”

Uma série de projetos será financiado pelo governo para explorar diferentes soluções de conectividade e  

modelos de negócios. Uma fase inicial de projetos foi lançada, focada nas comunidades urbanas conectadas.

Garantir um conjunto diversificado de serviços 5G inovadores por meio de políticas de licenciamento de

espectroflexíveis

A Ofcom foi incentivada a avaliar modelos flexíveis de licenciamento para uso do espectro, o que inclui o

compartilhamento de espectro como uma maneira de permitir que novos players acessem o espectro e

invistam em novos modelos denegócios.

... apoiar um mercado competitivo entre as operadoras de rede móvel será um importante
impulsionador do investimento no 5G, além de promover a inovação de novos provedores que  
possam oferecer ‘soluções inovadoras’ para desafios como a cobertura rural."
- Governo do Reino Unido

O DCMS também esboçou uma série de recomendações importantes para apoiar um mercado móvel  

competitivo e investimentos e inovações para o 5G.

1

2

3

4
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Fundos Governamentais

Uma das recomendações do governo do Reino Unido é  

estimular a demanda por meio do programa 5GTestbeds and  

Trials. O governo do Reino Unido criou um fundo de £ 200  

milhões para isso, que visa melhorar as oportunidades de  

negócios do Reino Unido para desenvolver a tecnologia 5G  

para o mercado doméstico e o global em vários segmentos  

geográficos e em diversasverticais.

Em março de 2018, seis ensaios foram anunciados, cada  

um recebendo entre 2 e 5 milhões de libras em subsídios  

provenientes do governo. Os testes serão concluídosem

2020. Também foram fornecidos fundos adicionais para testes

de 5G em comunidades urbanas, em rodovias, ferrovias e para

a segurança.

Espectro

A abordagem do Reino Unido relacionada a comercialização  

do espectro foi de realizar leilões de espectro para as  

radiofrequências 2,3 GHz e a faixa de 3,4 - 3,6 GHz em 2018,  

com os lançamentos 5G iniciais sendo os 3,4 - banda de 3,6

GHz. A Ofcom também anunciou sua intenção de realizar outro  

leilão para mais espectro na faixa de 700 MHz e 3,6 - 3,8 GHz  

na primavera de 2020. A quantidade de espectro que qualquer  

operador pode adquirir será limitada a 37% do espectro total  

disponível para garantir uma efetiva

A Ofcom tem o dever de garantir que o espectro seja  
usado com eficiência. Também garantimos que as  
empresas possam competir de maneira justa e que os 
clientes tenham uma boa escolha das redes móveis.  
Portanto, para promover a concorrência, ainda estamos  
propondo um limite de 37% para o total espectro que  
qualquer empresa móvel possa manter após o leilão.

Promover uma forte concorrência entre empresas de  
telefonia móvel é importante porque leva a melhores  
serviços aos clientes.
-Ofcom

Compartilhamento de Infraestrutura

Além disso, o governo do Reino Unido anunciou recentemente  

um plano de ‘Rede Rural Compartilhada’, em conjunto

com as Operadoras Móveis, para fornecer cobertura 4G  

de alta qualidade para as comunidades rurais. Sob este  

acordo, as operadoras investirão £ 530 milhões e isso será

complementado por mais £ 500 milhões em financiamento  

público. Esses fundos serão usados pelas quatro Operadoras  

Móveis no intuito de compartilhar as infraestruturasexistentes,  

e a infraestrutura de propriedade do governo será aberta para  

uso pelas OperadorasMóveis.

O governo do Reino Unido pretende alcançar amplacobertura  

5G até 2027.
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França

ARCEP, a autoridade nacional regulatória, lançou uma consulta  

pública no verão de 2019 em relação às licenças para a faixa de  

3,4-3,8 GHz.

Essa banda foi descrita pela ARCEP como a banda principal,  

pois atinge o equilíbrio entre cobertura evelocidade.

De acordo com os planos preliminares, a ARCEP propõe alocar  

blocos de espectro para até quatro Operadoras Móveis em  

troca de compromissos relacionados à cobertura regional sob  

uma alocação inicial, seguida de uma segunda alocação para  

um espectro adicional. A quantidade de espectro que pode ser  

obtida por qualquer operadora será limitado.

Em relação aos compromissos de cobertura geográfica, a  

ARCEP propôs que cada operadora iniciasse os serviços 5G  

em pelo menos duas cidades até o final de 2020, atingindo

3.000 locais até 2022 e 8.000 sites até 2024 e 12.000 sites até  

2025.

Espanha

O governo espanhol elaborou um plano nacional para o 5G que  

possui os seguintes pilares para apoiar o plano de ação da UE:

1.gerenciamento e planejamento do espectro radioelétrico -

garantir a disponibilidade das bandas necessárias para o 5G;

2.condução da tecnologia 5G – projetos pilotos de rede,  

serviço e atividades de P&D;

3.questões regulatórias - fornecendo uma estrutura jurídica  

adequada e flexível para promover eviabilizar investimentos;  

e

4.coordenação do plano nacional e internacional -

desenvolvendo a infraestrutura necessária para o5G.

Além disso, o governo também declarou que continuará  

apoiando e promovendo o compartilhamento deinfraestrutura  

para as redes móveis. Os leilões para a banda do espectro

de 3,6-3,8 GHz foram realizados no verão de 2018, com três  

das quatro Operadoras Móveis participantes recebendouma  

parcela do espectro.

Alemanha

O Ministério Federal dos Transportes e Infraestrutura Digital  

delineou ‘Cinco Campos de Ação’ como parte de sua  

estratégia para implementar completamente o 5G até 2025:

1. intensificar a implantação da rede;

2. disponibilizar frequências com base na demanda;

3.promover a cooperação entre as operadorasde  

telecomunicações e o ecossistema;

4. apoio à pesquisa 5G; e

5. iniciando o 5G para cidades municipais.

Um leilão de espectro 5G multibanda foi concluído em  

junho de 2019, onde o espectro foi alocado para as  

quatro Operadoras. A comercialização do espectroincluía

compromissos de cobertura, velocidades de 100 Mbps no  

mínimo a pelo menos 98% das famílias em cada estado  

até 2022. Além disso, cada operadora deve configurar 1.000

estações rádio base 5G e 500 estações rádio base emáreas  

rurais definidas até o final de 2022.

Para a GSMA, “A banda C é a banda de frequência mais vital  

para o 5G”, disse Mats Granryd, diretor geral da GSMA. “A  

Alemanha está demonstrando liderança no 5G e naliberação  

em tempo útil desse espectro vital”.

Portugal

A Anacom, a Autoridade Nacional de Comunicação de  

Portugal, destacou os principais fatores de sucesso para a  

implantação do 5G nos seguintes áreas:

1.Infraestrutura - Regular o acesso e ocompartilhamento  

da infraestrutura passiva, criando incentivos para uma  

concorrência efetiva no nível da infraestrutura;

2.espectro - identificação teórica de 700 MHz como uma  

banda adequada para alcançar cobertura nacional e avaliar a  

viabilidade de 3,4 - 3,8 GHz e 26GHz;

3.financiamento - facilitando o fornecimento de capital de

risco liderado pela indústria para promover a inovação, o

apoio nacional à P&D e promover a cooperação entre as

operações tradicionais e os futuros mercados verticais;e

4.Small cells - facilitando a implantação. No verão de2020,  

serão realizados leilões de espectro para a alocação de6  

bandas, incluindo 700 MHz e 3,6 GHz. Anacom acredita  

que o mercado devem ser criados condições para  

“possibilitar o surgimento de operações com diferentes  

dimensões” e, como tal, as partes interessadaspoderão  

“adquirir a quantidade

Evolução das políticas nacionais:
França, Alemanha, Espanha e Portugal
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3.5.3 Progressos do 5G e planosfuturos

A Europa realizou alguns leilões limitados do 5G até o  

momento. No que diz respeito aos países europeus  

considerados, os serviços 5G ainda não foram lançados em  

Portugal e na França. Os detalhes dos lançamentos nos outros  

países são os seguintes:

Alemanha

Os serviços 5G foram lançados pelaVodafone e Deutsche  

Telekom no final do verão de 2019, cobrindo 25 cidades,  

respectivamente.

Espanha

A Vodafone foi a primeira a lançar serviços de 5G na Espanha.  

O 5G da Vodafone ficou disponível em 15 cidades da Espanha  

em junho de 2019, com cerca de 50% de cobertura nas  

cidades disponíveis. Nenhum outro serviço 5G ainda está  

disponível no momento da redação destedocumento.

UK

O Reino Unido é o primeiro país a ter quatro operadoras com  

redes 5G. A EE foi a primeira Operadora a lançar serviços  

móveis 5G no Reino Unido em maio de 2019, cobrindo 10  

cidades. Isso foi seguido pelaVodafone e 02, respectivamente,  

em julho e outubro de 2019, com a Vodafone cobrindo 15  

cidades e 02 cobrindo 6 cidades. A quarta operadora, Three  

lançou serviços de banda larga 5G em Londres. Previsões  

adicionais de serviços móveis 5G para mais cidades são  

esperadas para o início de2020.

Custo doEspectro

Um número significativo de Operadoras Móveis europeias  

suscitou preocupações quanto aos altos custos doespectro  

devido aos mecanismos de leilão utilizados. Esses custos  

podem prejudicar a capacidade das Operadoras Móveis de  

investir nas redes 5G.

Por exemplo, os leilões de espectro da Alemanha têm sido  

controversos devido aos valores pagos pelas Operadoras  

Móveis participantes: um total de 6,55 bilhões de euros foi  

pago pelas quatro concorrentes, com os valores mais altos  

gastos pela Deutsche Telekom e Vodafone Alemanha (2,17  

bilhões de euros e 1,88 bilhões de euros,respectivamente).  

Em resposta aos resultados do leilão, o CEO da Deutsche  

Telekom disse:

O resultado dos altos custos da aquisição
do espectro é um amortecedor na criação de  
nossa rede.

O espectro, novamente, é muito mais caro na  
Alemanha do que em outros lugares. Agora,  
as operadoras de rede não têm dinheiro para  
expandir seus trabalhos.
- Deutsche Telekom
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Compartilhamento de Rede

As Operadoras europeias têm níveis relativamente baixos  

de ARPU em relação às suas contrapartes nos EUA.64  

Dados os altos custos da implantação do 5G e as menores  

receitas, um número de empresas multinacionais europeias  

está buscando o uso de acordos de compartilhamento

de rede. O uso de acordos de compartilhamento de rede  

também foi incentivado pelos formuladores de políticas em  

toda a Europa.

As maiores Operadoras europeias, Vodafone, Telefônica,  

Deutsche Telekom e Orange destacaram os benefícios do  

compartilhamento de rede e firmaram acordos comerciais  

entre si e com outras Operadoras. Alguns exemplos de  

compartilhamento de rede são:

UK

A Vodafone entrou em um acordo de compartilhamento  

de rede com 02, que inclui elementos ativos e passivos.

Haverá compartilhamento 5G ativo, incluindo as antenas de  

rádio em novos sites de redes conjuntas. A Vodafone e a  

02 também concordaram em estender o compartilhamento  

de rede passiva existente em aproximadamente 2.700  

sites existentes nas 23 maiores cidades do Reino Unido.

Nesses locais, cada parte instalará seu próprio equipamento  

de rádio 5G, conexão de fibra óptica de retorno e fonte

de alimentação, enquanto continuam compartilhando os  

elementos físicos.

Espanha

Em 2019, a Orange e a Vodafone estenderam seus acordos  

de compartilhamento de rede ativa existentes para cobrir  

um total de 14.800 sites. A iniciativa de compartilhamento  

ativo será extensível para cobrir 5G.

Além disso, a Orange também firmou um contrato de  

compartilhamento de rede com a Masmovil para serviços  

de fibra, o que facilitará o acesso 5G ao desenvolvimento de  

rede. Espera-se que o acordo a Masmovil economize cerca  

de 40 milhões de euros por ano.

Alemanha

A Deutsche Telekom anunciou sua intenção de entrar em  

um acordo de compartilhamento de rede com a Telefônica  

Deutschland e a Vodafone. As Operadoras Móveis planejam  

coordenar a instalação e operação de até 6.000 novos sites.

De acordo com o plano, cada Operadora Móvel participante  

deve estabelecer um número igual de novos sites, que podem  

ser usados por cada parte e equipados com suas próprias  

antenas e tecnologia de rede, conformenecessário.

DeutscheTelekom anunciou:

"Queremos compartilhar a infraestrutura  
necessária para o 5G com outras operadoras,  
particularmente nas áreas rurais. Portanto,  
estamos abrindo nossa rede de fibra óptica para  
outros fornecedores.

Exatamente como acordamos recentemente  
com a Telefónica ( 02 ). Damos aos nossos  
concorrentes a oportunidade de compartilhar  
todas as nossas torres de celulares em áreas  
rurais e ao longo das rotas de tráfego. Também  
esperamos acordos semelhantes com outras  
operações. Isso não apenas acelera a construção  
das redes, mas também garante que a expansão,  
principalmente nas áreas rurais, seja mais simples  
e mais econômica.

Juntos, cobrimos as manchas brancas.
- Deutsche Telekom
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3.6 Singapura

Os serviços 5G ainda não foram lançados em Singapura; no entanto, o governo  

concluiu sua consulta pública 5G. O governo estabeleceu planos para convidar as  

quatroOperadoras móveis existentes a competir para construir as duas redes nacionais  

propostas, a partir de 2020.

3.6.1 Características doMercado

O mercado móvel de Singapura é atendido por três Operadoras Móveis maiores (Singtel,  

StarHub e M1) e uma Operadora menor,TPG. As receitas móveis diminuíram nos  

últimos anos, com uma contração de 5% esperada em 2019, que foi atribuído a uma  

queda noARPU pós-pago (por exemplo, o ARPU doARHP pós-pago StarHub 3019caiu  

8% em relação ao ano anterior).

3.6.2 PolíticasNacionais

A Autoridade de Desenvolvimento de Mídia da Infocomm (IMDA) de Singapura sinalizou  

a necessidade de concorrência na rede para trazer 5G ao país. Foram delineados planos  

para a construção de duas redes atacadistas nacionais e as quatro Operadoras existentes  

serão convidadas a participar do concurso. o

A IMDA acredita que a concorrência na rede é essencial para impulsionar o sucesso nas  

duas 5G:

Espera-se que as duas redes nacionais sejam construídas de maneira independente, em  

vez de depender de atualizações da infraestrutura4G existentes. O governo de Singapura  

acredita que apenas redes 5G independentes terão capacidade para suportar os recursos  

oferecidos pelo 5G, como velocidades de até 20 Gbps, banda larga mais confiável e mais  

conexões para osdispositivos.

Embora o governo tenha estabelecido sua intenção inicial para duas redes nacionais,  

também revelou recentemente planos para mais duas redes. O IMDA concederá mais  

espectro para permitir que outras duas operadorasentreguem redes 5G localizadas

de forma não independente. A expectativa é que essas redes ajudem a suportar as  

demandas industriais relacionadas ao 5G, como“smarts ports” e fábricas inteligentes  

que fazem uso de máquinas operadas remotamente.

O IMDA acredita que a concorrência na camada de infraestrutura,
quando possível, garantirá que as operadoras sejam incentivadas
a investir em novas tecnologias, inovar, atualizar e competir.
Assim, será importante ter pelo menos duas redes nacionais"
- IMDA

Data-alvo para uma 
cobertura de 50%

Até quatro redes 5G

Espectro de banda 
alta e média
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A abordagem do IMDA ao 5G baseia-se nos seguintes princípios:

Prontidão dainfraestrutura

Singapura pretende iniciar o lançamento das redes 5G até  

2020, com capacidade autônoma do 5G para cobrir pelo menos  

metade do país até o final de 2022. Isso será possível devido à

geografia de Singapuracomo um país pequeno, com densidade  

populacional muito alta e com uma forte infraestrutura de  

telecomunicações existente. A IMDA também trabalhará em  

estreita colaboração com as agências para facilitar a implantação  

das redes 5G (por exemplo, para garantir o acesso a espaços

nas coberturas dos prédios e lâmpadas de rua necessárias para a  

instalação de equipamentos5G).

Abordagem holística daregulamentação

3.6.3 Progressos do 5G e planosfuturos

Houve especulações na imprensa local sobre a M1 e

a StarHub estarem conversando sobre um acordo de

compartilhamento de rede, a fim de reduzir os custos

antes da implantação nacional do 5G.74 Como observado  

acima, após revisar as respostas à sua consulta 5G, a IMDA  

considerou concorrência em rede seja o meio mais eficiente  

para alcançar os resultados desejados.

As quatro Operadoras Móveis se envolveram em várias  

atividades de teste de prontidão para o 5G.

Alguns exemplos de atividades recentes incluem:

• A criação de uma ‘5G Garage’ da Singtel (em parceria  

com Ericsson e Singapore Polytechnic), onde foram  

testadas várias aplicações 5G, como drones de vídeo 4K  

e assistência em realidade aumentada / realidade virtual,  

jogos em nuvem e veículos autônomos;

A IMDA afirmou que adotará uma abordagem holística na  

implantação 5G e, como tal, concederá espectro às operadoras  

que considerar capazes de oferecer os resultados desejados e  

com o melhor valor. O método de leilão foi rejeitado porque o  

IMDA não considerou ser uma maneira apropriada de alcançar os  

resultados políticosdesejados.

Compartilhamento deRede

O IMDA também observou os benefícios dos acordos de  

compartilhamento derede:

Para as duas redes não-autônomas em todo o país, o IMDA  

afirmou que alocará quantidades iguais de espectro na faixa de  

3,5 GHz; afirmou que esta era considerada a banda ideal para 5G  

pela indústria. As bandas mmWave serão alocadas para uso nas  

redes independentes localizadas. O espectro será concedido em  

meados de2020.

Colaboração público-privadapara casos de uso 5G

O governo comprometeu-se a apoiar a pesquisa e a inovação,  

incluindo o apoio aos testes 5G em vários setores (por exemplo,  

marítimo, mobilidade urbana e propriedades inteligentes) - US $  

40 milhões (US $ 29,3 milhões) foram reservados pelo governo  

para pesquisa e desenvolvimento. Também co-investirá com a  

indústria no desenvolvimento de novos casos de uso 5G, tanto  

para empresas quanto para consumidores.

... nos anos iniciais da implantação do 5G, juntamente com a implantação em larga escala prevista das  
smalls cells, o compartilhamento de rede pode ser um meio eficaz para as Operadoras Móveis reduzirem  
o custo de construção e operação de uma infraestrutura de rede móvel, acelerando a implementação  
dos Serviços 5G em Singapura.
- IMDA

• Pilotos na faixa de 3,5 GHz para uso externo com a  

StarHub em conjunto com a Nokia, demonstrando usos  

de fabricação; e

• O teste das redes autônoma e não autônoma da M 1.M  

1 também fez parceria com a Nokia e a Huawei. Com a  

Nokia, o M1 está testando várias aplicações de cidades

inteligentes (como iluminação pública inteligente) e com o

Huawei, o M 1 está testando as licenças de aplicativos de

realidade virtual.
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3.7 Japão

Os serviços comerciais 5G ainda não foram lançados no Japão. No entanto, após  

a comercialização do espectro em abril de 2019, espera-se que os serviços 5G  

cheguem ao mercado na primavera / verão 2020.

3.7.1 Características do Mercado

Existem três Operadoras principais japonesas: NTT Docomo, KDDI e Softbank.  

Uma nova Operadora Móvel também entrou no mercado Móvel nos últimos  

anos: Rakuten. Como novo participante, a Rakuten também está procurando  

lançar serviços 5G, tendo sido premiado com espectro pelo governo japonês.

O ARPU móvel japonês é relativamente alto quando comparado aos seus pares  

europeus, cerca de 50% superior aos níveis europeus, e as receitas móveis  

aumentaram cerca de 2% nos últimos 10 anos.

3.7.2 Políticas Nacionais

O governo japonês alocou espectro para ser usado nos serviços 5G para as  

quatro Operadoras Móveis por meio de um “Beauty Contest”, pelo qual as  

operadoras enviavam casos comerciais detalhados para receber as licenças.

Alocações foram feitas a operadores sem nenhum custo, com base na avaliação  

de seus casos de negócios. Especificamente, o espectro nas bandas de 3,7 GHz,  

4,5 GHz e 28 GHz.

Em troca do espectro, o governo japonês exige que as operadoras fornecessem  

cobertura significativa em todo o país, especificamente:

• todos as quatro Operadoras Móveis devem lançar serviços 5G usando o novo  

espectro em cada província japonesa dentro de dois anos; e

• após a divisão do país em 4.500 zonas, todos as quatro Operadoras Móveis  

devem instalar estações rádio base em pelo menos metade delas, dentro de  

cinco anos.

Em nível regional, alguns governos locais expressaram suas intenções de  

reformar as políticas locais para ajudar na implantação do 5G. Por exemplo, o  

governo metropolitano de Tóquio procura abrir acesso aos edifícios e outras  

instalações pertencentes à cidade para as Operadoras Móveis instalarem suas  

estações rádio base.

“Beauty contest” para 
aquisição de espectro

Finalização da primeira 
rede 5G

Espectro de banda 
alta e média
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3.7.3 Progressos do 5G e planos futuros

Espera-se que os serviços comerciais do 5G sejam lançados na primavera / verão  

de 2020 e, antes disso, as quatro Operadoras Móveis descreveram seus planos  

de cobertura, investimentos e lançamentos, que estão resumidos na Figura 12  

abaixo.

Compartilhamento de Rede

Foi anunciado que a KDDI e o SoftBank assinaram um contrato de  

compartilhamento de rede para uso das estações radio base umas das outras  

com o intuito de promover a implantação do 5G nas áreas rurais. As duas  

Operadoras Móveis explorarão opções para estabelecer uma empresa de  

construção conjunta que facilitaria os projetos de construção e gerenciaria as  

obras em nome de ambas as partes.

>90% >90% 64% 56%

2025 2025 2023 2024

$ 7,1 

bilhões

$ 4,2 

bilhões

$ 1,8 

bilhões

$ 1,7 

bilhões

NTT Docomo KDDI Softbank Rakuten

Fonte: Notícias setoriais 
82

Figura 12: Data prevista para a finalização da implantação da rede, cobertura e total de investimento previsto 

até a finalização
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3.8 Brasil

Os serviços comerciais 5G ainda não foram lançados no  
Brasil, pois o espectro tem previsão de ser leiloado no 
segundo semestre de 2021, e com isso a sua 
implementação  das redes e comercialização dos serviços e 
produtos 5G somente ao longo de 2022.

3.8.1 Características do Mercado

Existem quatro grandes operadoras Brasileiras (Vivo, Claro,  

TIM e Oi) que representam juntas mais de 97% do 
mercado e outras menores como a Algar Telecom e a 

Sercomtel. O  mercado brasileiro vem diminuindo o número 

de acessos  nos últimos 05 anos (2015 a 2019), algo em 

torno de 19,7%.  Uma das principais causas para essa 

redução está muito  pautada na modificação do perfil de 

consumo de seus  clientes.

3.8.2 Políticas Nacionais

A portaria do MCTIC de nº 418 de 31 de janeiro de 2020  

estabelece as diretrizes para a licitação das faixas de 700  

MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz, além de definir critérios  

para a proteção dos usuários deTVRO por meio da banda C  

satelital. Estabelece também que no leilão das faixas para a  

implantação do 5G, a Anatel deverá considerar:

• o atendimento com banda larga móvel em tecnologia 4G

ou superior para cidades, vilas, áreas urbanas isoladas e

aglomerados rurais que possuam população superior a

600 habitantes;

• cobertura de rodovias federais com banda larga móvel;

• redes de transporte de alta velocidade, preferencialmente

em fibra óptica, para municípios ainda não atendidos;

• incentivo ao compartilhamento de infraestrutura ativa e

passiva entre os prestadores, incluindo postes, torres,

dutos e condutos;

O documento também aponta que a Anatel deverá definir  

prazos para a ativação dos serviços nas faixas licitadas que, 

se não atendidos, possibilitem o uso da faixa por terceiros  

interessados. Outro ponto é a instituição de mecanismos  

que assegurem o atendimento de assinantes visitantes  

entre as redes das diferentes operadoras.

Adicionalmente, o Senado Federal Brasileiro, através da  

Comissão de Serviços de Infraestrutura e a Comissão de  

Relações Exteriores e Defesa Nacional, escolhe e entende 

que implementação do 5G como política pública precisa  

ser avaliada em 2020. O Requerimento para avaliação

de políticas públicas foi apresentado pela presidente da  

Comissão, no dia 12/02/2020.

As obrigações contidas no pré edital do 5G e a grande  

demanda por sites, fomentarão o desenvolvimento de  

novos negócios, nomeadamente compartilhamento de  

infraestrutura, que serão desde o compartilhamento de  

infraestrutura passiva: dutos, postes, fibras escuras,  

torres, até ao compartilhamento de infraestrutura ativas:  

transmissão de dados, equipamentos e virtualização de  

redes.

Esses novos modelos de mercado irão ao encontro das  

necessidades das operadoras que são pautados em otimizar 

investimento e reduzir custos na expansão da rede que se  

faz necessário com a chegada de novas tecnologias.

Com essa nova visão legal, entende-se que os novos  

projetos de implementação serão estabelecidos  

respeitando eficiência, velocidade, divisão pelo território  

brasileiro de forma proporcional e razoável. Sendo novos  

projetos integrados e respeitando o zoneamento urbano, 

reduzindo impactos paisagísticos das novas estruturas,  

visto que as novas tecnologias, exemplo tecnologia 5G  

são de dimensões menores. Nesse aspecto, aumentar

a capacidade instalada para atender a demanda é  

fundamental.

Lei dasAntenas

No atual cenário, há uma defasagem na regulamentação do  

setor de telecom, retardando o movimento de expansão de  

novas antenas, impossibilitando a melhoria da qualidade dos 

serviço prestado aos usuários. Atualmente os operadores  

vem sofrendo com diferentes decretos municipais que

são as principais barreiras para o avanço do setor de  

telecomunicações no Brasil.

O processo de licenciamento é burocrático, demorado  

e complexo, em desarmonia com a evolução de novas

tecnologias. Na visão da lei atual todos tipos de ERB’s são  

tratados da mesma forma impossibilitando a inovação das  

antenas que atualmente são ofertadas em diversos modelos  

como postes, sites sustentáveis, small cells com impacto  

visual menor devido ao seu novo formato.

Com a regulamentação da lei, a regra para as operadoras  

instalarem suas antenas ou ERB muda, a ponto de diminuir  

a interferência do poder municipal, limitando-o a um prazo  

de 60 dias para se manifestar. Passando para o poder  

federal, a decisão de outorga de implementação de novos  

projetos.

Compartilhamento de rede

Diversos regulamentos foram lançados pela ANATEL  

para incentivar o compartilhamento no setor e entre os 

setores como:

• Resolução nº 683, de 05 de outubro de 2017 -

Regulamento de Compartilhamento de Infraestrutura de

Suporte à Prestação de Serviço de Telecomunicações.

Adicionalmente, a ANATEL lançou um manual que

estabelece situações de dispensa do compartilhamento

da capacidade excedente em 11 casos, entre eles: o limite

de exposição humana a campos elétricos, magnéticos

e eletromagnéticos seja excedido, nos termos da

regulamentação específica; acarretar interferência

prejudicial entre sistemas de telecomunicações

regularmente instalados; comprometer a abrangência, a

capacidade e/ou a qualidade da prestação de serviço de

interesse coletivo; exceder a capacidade para suportar

novos equipamentos; e comprometer a segurança e/ou

a estabilidade da infraestrutura de suporte. A dispensa

também poderá ser requerida outras situações não

previstas no manual, que acarretem a inviabilidade do

compartilhamento, devidamente fundamentadas.

fernandasouza
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• Resolução Conjunta nº 4, de 16 de dezembro de 2014

(Aneel e Anatel) - Aprova o preço de referência para

o compartilhamento de postes entre distribuidoras

de energia elétrica e prestadoras de serviços de

telecomunicações, a ser utilizado nos processos  de

resolução de conflitos, e estabelece regras para

uso e ocupação dos Pontos de Fixação. Atualmente

o compartilhamento de infraestruturas de postes

é uma das principais vias de expansão de redes  de

telecomunicações no Brasil, proporcionando as

operadores um rápido atendimento aos seus clientes

sem a necessidade de construção de infraestrutura de

dutos. Observa-se, no contexto atual, uma significativa

dificuldade de gerenciamento da ocupação de pontos,  a

qual acarreta a entrada de ocupantes clandestinos, a

qual pode inclusive impactar na atividade primária de

distribuição de energia, atribuída aos postes. Associado

à ocupação clandestina, observa-se também a escassez

de mão de obra qualificada para a prestação de serviços

de manutenção na faixa de compartilhamento.

A chegada de novas tecnologias, como por exemplo o  

5G agravará ainda mais o cenário atual, e naturalmente 

a necessidade urgente de rever o modelo de

compartilhamento de infraestruturas bem como traçar  

uma solução para resolver o passivo de reordenamento 

de postes, que tem atualmente um custo estimado em  

20 Bilhões de reais segundo a ANATEL.

O Setor nos últimos anos vem trabalhando na  

implementação de contratos voltados para compartilhar  

infraestrutura de rede 2G, 3G e 4G, Esses acordos  

preveem o uso de rede única para tecnologia 2G, e  

desativação de sobreposição entre as infraestruturas  das 

operadoras nestas áreas. No 3G e no 4G, cada as  

empresas cedem acesso à sua rede onde a outra não

estiver presente. A iniciativa permite redução de custos e 

otimização de investimentos.

Interferência nas transmissões daTVaberta

Existe também um detalhe de caráter técnico muito importante  

e que precisa ser mitigado. A faixa de frequência de 3,5 GHz  

para as redes 5G pode interferir nos serviços de televisão  

parabólica, que utiliza a mesma frequência. Algumas soluções já  

foram inclusive apontadas e testes estão sendo realizados para  

resolver a questão. Uma resolução definitiva ainda precisar ser  

proposta e como consequência, impactar o custo da mitigação  

da interferência.

3.8.3 Progressos do 5G e planos futuros

Espera-se que os serviços comerciais do 5G sejam 
lançados apenas ao longo do ano de 2022, pois o leilão de 
comercialização das radiofrequências relacionadas ao 5G 
deverá acontecer somente no segundo semestre de 2021, 
conforme divulgado pela ANATEL em sua reunião do 
Conselho do dia 12/12/2019.

A Qualcomm em parceria com a Vivo, apresentaram 
resultados  que obtiveram com testes da tecnologia 5G. 

Entre os  experimentos realizados estão: testes de 

download, testes de  reprodução de vídeo on-line, testes de 
upload e testes de vídeo  3D em altadefinição.

"Entrevista do Presidente da ANATEL (Leonardo Euller) ao VALOR"

Não podemos impor um custo elevado para o setor ao tentar mitigar as interferências, porque
isso certamente vai reduzir o potencial de receita do leilão"

A operadoraTIM, anunciou no dia 18/12/2019 que ativou a sua  

primeira rede 5G para testes e estudos. Instalada em parceria  

com a Ericsson, a tecnologia vai permitir que diversas startups  

possam desenvolver aplicações para a indústria 4.0, saúde,  

educação eInternet das Coisas (IoT).

Adicionalmente, a operador Claro em conjunto com a  

Qualcomm e a Ericsson realizaram o primeiro teste do 5G com  

compartilhamento dinâmico de espectro, no dia 18/02/2020. As  

empresas realizaram o teste com sucesso na sede da operadora  

usando a mesma banda do 4.5G, um protótipo de smartphone  

com o modem X55 e a tecnologia Ericsson Spectrum Sharing.

Outro teste recente no País foi concluído em julho pela chinesa  

Huawei – realizado comTim, Claro, Oi e Vivo.

fernandasouza
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A evolução de cada geração de tecnologia móvel foi  

apoiada pelo uso de várias bandas de espectro. Oespectro  

é um recurso escasso e também um insumoessencial

ao fornecimento dos serviços móveis, contribuindo para  

uma melhor qualidade do serviço, cobertura, bem como  

na capacidade da rede. Sem uma variedade suficiente de  

espectro, uma rede móvel não poderá fornecer uma gama  

ideal de serviços.

É provável que a infraestrutura 5G seja desenvolvida em  

abordagem por camadas em cima das três redes de  

infraestrutura existentes - cada uma usando diferentes  

bandas de espectro. Isso se baseia na experiência  

internacional na UE e no Reino Unido, EUA, Coréia doSul,  

Japão e China.

As principais bandas identificadas pelo Grupo de Política de  

Espectro Radioelétrico (SPG) da Comissão Europeia como  

parte de seu roteiro estratégico para 5G para a Europa são  

700 MHz, 3,4-3,8 GHz e 26 GHz, pertencentes às bandas  

baixa, média e alta de espectro, respectivamente.83 As várias  

bandas têm suas próprias características respectivas, que as  

tornam adequadas para diferentes usos:

• O espectro de frequência de banda baixa (<1 GHz) éusado  

pelas redes 2G, 3G e 4G para serviços de voz ,banda larga  

móvel e também para Internet das Coisas (loT). O espectro  

de banda baixa oferece ampla cobertura a partir de macro  

sites existentes. No entanto, a quantidade pequena de

espectro disponível com uma eficiência espectral limitada  

devido à incapacidade de usar MIMO maciço significa  

que esse espectro de frequência de banda baixa fornece

capacidade adicional limitada ou largura de banda também  

limitada ao usuário final. Portanto, é ideal para estender

a cobertura, o alcance (dentro / ao redor de edifícios e a  

confiabilidade, e é usado como uma camada de cobertura  

nas implantações de rede 5G;

• O espectro de frequência de banda média (1-6 GHz)  

também é usado para serviços 2G, 3G e 4G. Há  

quantidades relativamente grandes de novos espectros  

disponíveis nesta banda. 3,4-3,8 GHz é ideal para fornecer  

velocidades de dados de Gbps para usuários móveis

e precisa de larguras de canal de radiofrequência (RF)  

de pelo menos 100 MHz. Essa ampla largura de banda  

do canal de RF diferencia o 5G nessa faixa de espectro  

quando comparado com o 4G. Essa tem sido de longe a  

banda mais popular para implantar o 5G até o momento.

• O espectro de frequência de banda alta (> 6 GHz)  

possui recursos de cobertura limitados (devido

aos comprimentos de onda mais curtos) e baixa  

penetração interna.

• No entanto, a grande quantidade de espectro disponível,  

sua adequação a MIMO maciço e o ganho resultante em  

eficiência espectral permitem fornecer altas larguras de  

banda e densidade de tráfego usando small cells.

Anexo I - Espectro



41

De acordo com as políticas nacionais atuais em todo o  

mundo, o espectro de alta frequência mais comum sendo  

considerado é a faixa de 26 a 28 GHz; essa banda é  

conhecida coletivamente como a banda ‘mmWave’.

26 GHz é ideal para fornecer 10 Gbps ou mais em locais  

fixos de muito alto nível, como estações ferroviárias e  

estádios. Ele está sendo usado para atender usuários  

nômades, e não móveis, através de dezenas de milhares  

de ‘hot spots’. Esta é a banda de espectro principal que  

está sendo implantada nos EUA para 5G.

De acordo com o SPG

A banda de 700 MHz pode ser usada para fornecer  
ampla cobertura de área, a banda de 3,6 GHz pode  
ser usada para fornecer alta capacidade e cobertura,  
usando macro cells existentes e smallcells.

É provável que a banda de 26 GHz seja 
implantada  em áreas com demanda muito alta, 
por exemplo,  centros de transporte, locais de 
entretenimento,  industrias, supermercados e 
similares. Por causa  de suas características, a 
banda de 26 GHz não  será usada para criar 
ampla cobertura de área.

O SPG afirma ainda que

...frequências mais baixas, como 700 MHz, são  
mais adequadas para fornecer ampla cobertura  
(geográfica e interna) do que as outras bandas  
identificadas pelo SPG para 5G. A ampla cobertura  
oferecida nas diferentes bandas móveis é  
particularmente importante para o crescimento da  
enorme mercado machine-type communications  
(mMTC) (mMTC).
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Tabela 4: Resumo dos status de espectro

Fonte: Análise de relatórios setoriais e regulatórios realizada pela KPMG, dados do European 5G Observatory
86

+ alocado, ++ processo contínuo, +++ planos previstos, ✓ alocação realizada,  planos desconhecidos 

País

700 

MHz

3,4-3,6 

GHz

3,6-3,8 

GHz

>24 

GHz Detalhes

EUA  +++

Meados 

de 2020

 ✓

Maio 

de 2019

 Leilão; disponibilização de licenças para 

28 GHz em áreas selecionadas; 

disponibilização de licenças para 24 GHz 

em todo o país.

Coreia do 

Sul

 ✓

Junho de 

2018

 ✓

Junho 

de 2018

 Leilão; licenças de 3,5 GHz válidas por 10 

anos, licenças de 28 GHz válidas por 5 

anos.

China  ✓

Junho de 

2019

 +++

Dez 

2019

Faixa de 

frequência de 

4,9 MHz 

alocada em 

junho de 2019

Redução das taxas-padrão de espectro 

por MHz para licenças 5G, isenção total 

das taxas nos três primeiros anos, as 

quais não voltarão a ser cobradas 

integralmente até um um período de até 

sete anos após a emissão das licenças. 

Japão   ✓

Abril 

2019

✓

Abril de 

2019

Faixa de 

frequência de 

4,5 GHz 

alocada

Beauty contest; segurança e obrigações 

e compromissos de cobertura e 

investimento.

Singapura  +++

Meados 

de 2020

 +++

Meados 

de 2020

 Beauty contest; espectro de 100 MHz de 

3,5 GHz a ser alocado para cada 

operadora de rede móvel (MNO) por 15 

anos; obrigações de cobertura; faixa de 

frequência de 26 – 28 GHz a ser alocada 

sem taxa de licença por um período 

de16 anos.

França ✓

2015

+++

4º Tri de 

2019/1º 

Tri de 

2020

+++

4º Tri de 

2019/1º 

Tri de 

2020

+ Faixa de 

frequência de 

1,5 GHz e 2,6 

GHz alocada

Beauty contest inicial com preços de 

reserva; obrigações de cobertura; o 

mínimo planejado será pelo menos 

semelhante a 40 MHz, enquanto o 

máximo planejado será 100 MHz. 

Espectro não alocado leiloado.

Alemanha ✓

2015

(700 –

1800 

Mhz)

✓

Junho de 

2019

++ ++ 2000 MHz

Junho de 2019 

Leilão; obrigações de cobertura.

Portugal +++

Meados 

de 2020

++ +++

Meados 

de 2020

++ 450 MHz, 900 

MHz, 1500 

MHz, 1800 

MHz, 2,1 GHz 

e 2,6 GHz TBC

Leilões planejados. 

Espanha +++ ✓

2016

✓

2018

+  Leilão; licenças de 3,3-3,8 GHz válidas 

por  20 anos (taxas amortizadas ao longo 

do período).

Reino 

Unido

+++ ✓

2018

+++

2020

++ Faixa de 

frequência de 

2,3 GHz 

alocada

A respeito do espectro de 700 MHz e 

3,6-3,8 GHz: leilão; quantia disponível 

para qualquer operadora de rede móvel 

(MNO) limitada a 37%; sem obrigações 

de cobertura.

Outros
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Compartilhamento de rede: uma introdução

Dados os custos significativos envolvidos no  

desenvolvimento de uma rede 5G, os acordos de  

compartilhamento de rede, passivos e ativos, ajudam a  

minimizar esses custos. Acordos de compartilhamento  

de rede podem ser adotados para o desenvolvimento  

de redes 5G para suportar as diferentes necessidades  

dos concorrentes. Existem dois tipos de contrato de  

compartilhamento de rede:

Compartilhamento passivo é quando as Operadoras  

Móveis compartilham infraestrutura não eletrônica em  

sites, como mastros, torres, gabinetes, energia e ar  

condicionado entre outros. Acordos de compartilhamento  

passivo de infraestrutura não eletrônica em áreas urbanas  

densas podem ajudar a superar problemas no espaço.

Compartilhamento de rede ativa é o compartilhamento de  

elementos ativos da rede, como antenas e controladores  

de rede de rádio. Os acordos de compartilhamento

ativo nas áreas rurais podem ajudar a superar o custo  

significativo da infraestrutura de atendimento a algumas  

comunidades.

Em um contrato de compartilhamento passivo, as redes  

dos concorrentes permanecem separadas, enquanto que,  

com o compartilhamento ativo, uma operadora pode usar  

a rede de outra empresa onde não possui infraestrutura.

Anexo II – Compartilhamento de rede
A adaptação de acordos a situações específicas também

permitiria às operadoras Móveis a reduzirem seus custos

de infraestrutura e acelerarem a comercialização de seus

serviços e produtos 5G.

A justificativa

É provável que o 5G precise de mais conexões de fibra  

e estações radio base do que as gerações anteriores  

da tecnologia móvel. Portanto, as operadoras móveis

precisarão construir mais estações radio bases para fornecer  

uma cobertura completa da rede 5G. Além disso, em  

algumas áreas de alta densidade, existem locais limitados  

disponíveis para cada Operadora Móvel construir suas  

próprias estações radio bases. Se as Operadoras Móveis  

não conseguirem construir estações radio base suficientes,  

não poderão fornecer cobertura contínua e completa aos  

seus clientes. Os acordos de compartilhamento de rede  

podem ser usados nesse cenário para otimizar o uso do  

espaço limitado disponível para compartilhar a infraestrutura  

da estação radio base, permitindo que várias Operadoras  

Móveis forneçam seus serviços simultaneamente.

A Comissão Européia considera que a implantação do 5G  

pode custar até três vezes mais quando comparado com  

as gerações anteriores de dispositivos móveis. Estima-se  

que custará 500 bilhões de euros para cumprir as metas de

conectividade da UE em 2025, o que inclui cobertura 5G em  

todas as áreas urbanas.
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Esse aumento do custo de construção da infraestrutura  5G 

pode se tornar proibitivo para as Operadoras Móveis ao  

fornecer essa cobertura 5G significativa para uma cidade  

ou o país.

Uma solução é o uso de acordos de compartilhamento  

de rede para compartilhar os custos entre as operadoras  

no desenvolvimento da rede. A BEREC estimou uma  

economia de custos com base no tipo de contrato de

compartilhamento de rede usado, com contratos passivos  

que devem economizar entre 16% a 35% em capex e  

opex, e contratos ativos economizando entre 33% a 45%  

em capex e 25% -33% em opex.88 Essas economias

de custos podem ajudar a acelerar a implantação da  

tecnologia 5G em seus pises.

Uma tendência crescente

Os acordos de compartilhamento de rede já haviam sido  

usados na implantação do 3G e também do 4G, onde as  

Operadoras Móveis usavam para atender seus clientes em  

áreas rurais pouco povoadas, onde o custo benefício não  

fazia sentido. Com a implantação do 5G, as Operadoras  

Móveis provavelmente verão isso como uma opção  

atraente em algumas áreas urbanas, onde há espaço  

limitado para as estações rádio base.

Desde 2015, também houve um aumento significativo no  

uso de acordos de compartilhamento de rede em todo o  

mundo, como mostra a Figura 13.

67

103

119

134

2015 2016 2017 2018

Figura 13: Número de países onde as operadoras de 

rede móvel (MNOs) compartilham infraestrutura 

(passiva ou ativa)

Fonte: ITU 
89
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Estações Rádio Bases - São sites/estações que contem  

equipamentos de radiocomunicação para enviar e receber  

sinais de dados móveis e de voz. As estações rádio base  

devem estar conectadas à energia e ter uma conexão de  

retorno. Estes são vários tipos de estações base, incluindo  

torres, macro cells e small cells.

Macro cells - É um tipo de estação rádio base que é usada  

para fornecer cobertura em grandes áreas. As macro cells  

são normalmente instaladas em torres, coberturas de  

edifícios ou em outras estruturas existentes.

Small cells - É um tipo de estação rádio base que fornece  

cobertura para uma área muito menor em relação a uma  

macro cell. As small cells são usadas para complementar  

as macro cells e fornecem cobertura em áreas localizadas  

onde as macro cells não podem fornecer cobertura e /

Anexo III – Overview da infraestrutura 5g
ou capacidade adequada, por exemplo, em áreas urbanas  

densas. As small cells podem ser montadas em uma  

variedade maior de locais, em comparação com as macro  

cells, por exemplo, em postes e semáforos.

Backhaul - É a conexão entre as estações rádio base e a  

rede principal de internet e de telefonia das operadoras  

móveis.

As redes autônomas 5G exigirão small cells para fornecer  

a cobertura densa e a alta capacidade necessária. Em  

particular, as redes autônomas 5G farão uso de bandas  

mais altas de espectro que não podem viajar por grandes  

distâncias e exigirão mais small cells. Portanto, as  

operadoras móveis precisarão investir em estações base  

adicionais para melhorar sua cobertura se seguirem com  

uma abordagem independente.
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