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IMPLANTAÇÃO 
DO 5G NO BRASIL: 
O QUE TEMOS 
PELA FRENTE?
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1. INTRODUÇÃO 
Caro leitor,

Utilizando uma linguagem simples e objetiva, esta publicação visa 
oferecer um panorama geral dos principais desafios que o Brasil 
enfrentará para implementar a quinta geração de rede de internet móvel, 
o 5G. 

O conteúdo que você tem em mãos foi extraído de um amplo debate 
que realizamos em agosto de 2021, durante o Fórum PROTESTE 5G: 
Desafios de Implementação no Brasil. O evento, que contou com o apoio 
das operadoras líderes do mercado – Claro, Oi, TIM e Vivo –, reuniu 
representantes do governo federal, do setor privado, da academia e da 
sociedade civil. Nesse rico encontro, propusemos reflexões de alto nível 
sobre os pontos críticos, técnicos e legais, envolvidos com a implantação 
da tecnologia 5G.

Como você verá, conectar um território imenso como o Brasil não será 
uma tarefa simples e exigirá, além de muito investimento, a 
harmonização de leis federais, estaduais e municipais. Mas o esforço 
valerá a pena.

O 5G permitirá níveis de conectividade jamais vistos, capazes de 
transformar a indústria, os transportes, a agricultura, os serviços 
públicos e a saúde, exercendo um enorme impacto positivo sobre a 
atividade econômica. Todas essas mudanças terão potencial de incluir 
na vida digital os 45 milhões de brasileiros que ainda vivem sem acesso 
à internet. 

Acreditamos que questões complexas só podem ser superadas através do 
diálogo e trabalho conjunto de todos os setores da sociedade. É através 
desse equilíbrio que trabalhamos para promover o aprimoramento das 
relações de consumo na sociedade.

Boa leitura!
Fábio Zacharias - CEO da PROTESTE

Confira o Fórum acessando o canal da 
PROTESTE no YouTube. Clique aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=Z77uloJmEeM
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2. O QUE É O 5G 
Assim como qualquer tecnologia, o setor de telecomunicações passa 
por evoluções ao longo do tempo. Para que cada geração de redes 
móveis seja acessível aos usuários e ofereça qualidade nos serviços, o 
Brasil conta com uma agência reguladora vinculada ao Governo Federal, 
a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.

Veja como essas redes se desenvolveram em nosso país: 

•  A primeira geração de redes móveis (1G) no Brasil começou a ser 
comercializada na década de 1990 e utilizava um sistema totalmente 
analógico, que permitia somente a transmissão de voz. 

•  Na mesma década, foi desenvolvida a segunda geração (2G). Aqui, 
houve a migração do sistema analógico para o digital e, além do serviço 
de voz, foram implementados os serviços de mensagens de texto (SMS), 
transferência de dados e acesso à internet móvel. 

•  No início dos anos 2000, com a introdução SMP (Serviço Móvel 
Pessoal), houve um passo importante para o uso da tecnologia GSM 
(Global System for Mobile communications) pertencente à família de 
tecnologias mais adotada em todo o mundo, com mais de 95% de 
cobertura global1.  No mesmo período, em 2001, ocorreu o edital de 
licitação para autorização de uso da faixa de 1800 MHz, mais conhecida 
como 2G ou segunda geração.

•  A partir de 2008 foi iniciada a terceira geração (3G), que viabilizou 
grandes melhorias nos serviços disponibilizados no 2G, tanto nos serviços 
de voz quanto na taxa de velocidade para acesso à internet.

•  A quarta geração de redes móveis (4G), deflagrada a partir de 2012, 
aumentou ainda mais a transferência de dados, e possibilitou chamadas 
de vídeo, serviços de jogos e em nuvem.  

1 GSMA. The Mobile Economy. Disponível em https://www.gsma.com/mobileeconomy/. Acesso em 
dezembro de 2021.

https://www.gsma.com/mobileeconomy/
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Diferente das gerações anteriores de telefonia celular, o 5G inaugurará 
uma nova etapa no setor de telecomunicações: mais que uma evolução, 
uma rede disruptiva em novas aplicações. 
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3. BENEFÍCIOS DO 5G PARA OS 
CONSUMIDORES E SETORES DA 
ECONOMIA
De acordo com um estudo feito pelo Fórum Econômico Mundial2, os 
avanços que serão proporcionados pela internet de quinta geração são 
semelhantes e comparáveis ao surgimento da máquina a vapor no século 
XIX e à eletricidade no século XX. 

Há um enorme potencial de impacto da implantação do 5G sobre a 
atividade econômica brasileira e, de acordo com outros estudos, como o 
IHS Markit 20173, as aplicações e oportunidades do 5G afetarão de forma 
positiva praticamente todos os setores da indústria, com a geração de e 
22 milhões de novos empregos e injeção de quase 13,2 trilhões de dólares 
em escala global nas próximas décadas.

A adoção e a integração em muitos setores da indústria fortalecerão o 
papel do 5G na transformação da tecnologia móvel em um GPT (General 
Purpose Technology), garantindo ao 5G não só uma nova plataforma de 
inovação, mas o título de “rede de redes”, permitindo a convergência dos 
serviços fixos e móveis, incluindo os satélites.

Mais recentemente, uma pesquisa elaborada por Nokia/Omdia4 , indicou 
que, somente no Brasil, o 5G trará um impacto econômico da ordem de 
1,216 trilhão de dólares e um aumento de produtividade de 3,08 trilhões 
de dólares. As empresas de tecnologia da informação e 
telecomunicações (TIC), governo, manufatura, serviços, agricultura e 
varejo serão os setores mais impactados pela futura implantação do 5G 
no Brasil.

2 White Paper. The Impact of 5G: Creating New Value across Industries and Society. 2020. Disponível em 
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Impact_of_5G_Report.pdf Acesso em dezembro de 2021.

3 IHS Markit. The 5G Economy: How 5G will contribute to the global economy. 2019. Disponível em 
https://www.qualcomm.com/media/documents/files/ihs-5g-economic-impact-study-2019.pdf. Acesso 
em janeiro de 2022.

4 White Paper. Why 5G in Latin America? A call to action for Latin American operators and policymakers. 
2020. Disponível em https://onestore.nokia.com/asset/207751 . Acesso em janeiro de 2022.

https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Impact_of_5G_Report.pdf 
https://www.qualcomm.com/media/documents/files/ihs-5g-economic-impact-study-2019.pdf. 
https://onestore.nokia.com/asset/207751 
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Ao garantir velocidade até 100 vezes mais rápida de download e upload 
de dados e conexões mais estáveis, o 5G tende a atuar como grande 
habilitador de novos produtos, serviços e experiências, algumas a longo 
prazo.

São esperadas diversas aplicações no campo do audiovisual, do 
entretenimento, da comunicação e de serviços digitais. Haverá muito 
mais comodidade no consumo de tecnologias imersivas, como a 
realidade aumentada. Será possível baixar filmes e séries em poucos 
segundos; assistir a concertos musicais e competições esportivas em 
realidade virtual a 360 graus; tendo a sensação de estar, de fato, no meio 
do evento. Visualizar produtos e pessoas em hologramas tridimensionais. 
Explorar novas formas de publicidade ou jogos online e, ainda, sistemas 
sofisticados de entretenimento instalados em automóveis de condução 
autônoma.

Em setores produtivos, aplicações já existentes, como cirurgias a 
distância e o uso comercial de drones, poderão ter amplo potencial 
de expansão. Da mesma forma, o tráfego de grandes volumes de dados 
entre aparelhos e a internet será amplamente disseminado, 
popularizando as aplicações de IoT (internet das coisas). 

São previstas, também, conexões entre máquinas, o que viabilizará 
processos de monitoramento e tomada de decisão em tempo real, 
atribuindo mais importância às tecnologias associadas a plataformas de 
decisão que ingerem dados de diversas fontes, orquestram esses dados 
e consomem modelos de aprendizado de máquina, favorecidos por 
sofisticados sistemas de inteligência artificial. Tudo estará conectado: 
indústrias e suas fábricas; cidades e suas infraestruturas (como câmeras 
de trânsito, escolas, hospitais, policiamento, transportes, iluminação e 
telefonia); atividades agropecuárias e seus equipamentos.

Tamanha conectividade tende a tornar todos os setores da economia 
muito mais competitivos, eficientes e produtivos.

Considerando a realidade brasileira, o 5G trará ainda mais benefícios. 
Como veremos no tópico seguinte, o leilão que licitou faixas de 
frequência específicas para o 5G, prevê diversos compromissos 
adicionais, dentre eles, investimentos de infraestrutura para conectar 
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as regiões ainda não atendidas com 4G ou expansão das redes 
atualmente existentes, ampliando as políticas de inclusão digital para 
mais pessoas.



8

4. STATUS DO 5G NO BRASIL
A tecnologia 5G tem sido disponibilizada gradualmente no Brasil. Uma 
primeira versão partiu do reaproveitamento das frequências existentes, 
compartilhando espectro ou reservando faixas exclusivas para fornecer 
serviço diferenciado em velocidade e latência para o usuário, o que 
contribuiu também para a evolução de aparelhos que já operam com 
essa tecnologia. 

Após o leilão realizado pela ANATEL, novas faixas de frequência foram
licitadas. Diferente dos demais leilões, este não foi arrecadatório, pois 
buscou direcionar os recursos para investimentos no setor de 
telecomunicações e não para os cofres públicos. O edital começou a ser 
debatido em 2019 e teve como objetivo não apenas implementar a 
tecnologia de quinta geração, mas ampliar a conexão do território 
brasileiro - especialmente nas cidades que ainda não contam com 
cobertura de internet móvel - até 2030. Entre cidades, vilarejos e áreas 
rurais, há mais de 9 mil localidades nessas condições, além de rodovias.

Para suprir essa demanda, o edital também previu compromissos de 
abrangência como a expansão da rede 4G, que, embora de forma 
diferente do 5G, já oferece altas velocidades de conexão à população.

De acordo com as previsões do edital do leilão5, as operadoras de 
telecomunicações vencedoras atenderão à seguinte ordem de 
implantação:

5 O Vale lembrar que as cidades com menos de 30 mil habitantes também foram contempladas por obrigações 
5G, atribuídas às prestadoras nos regionais da faixa de 3,5 GHz. Para essas cidades, as metas são assim 
distribuídas:

- dez/2026 – 30% das cidades com menos de 30 mil hab;
- dez/2027 – 60% das cidades com menos de 30 mil hab;
- dez/2028 – 90% das cidades com menos de 30 mil hab;
- dez/2029 – 100% das cidades com menos de 30 mil hab;
- dez/2030 – localidades resultantes da conversão de ágio em obrigações adicionais.

Capitais 
julho/2022 a 
julho/2025

Cidades 
com mais 
de 500 mil 
habitantes 
julho/2025

Cidades 
com mais 
de 200 mil 
habitantes 
julho/2026

Cidades 
com mais 
de 100 mil 
habitantes 
julho/2027

Cidades 
com mais 
de 30 mil 
habitantes 
julho/2028 a  
julho/2029
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É importante observar que, mesmo em grandes centros urbanos, há 
imensa desigualdade digital nas regiões periféricas. Como veremos no 
próximo tópico, as operadoras enfrentam dificuldades para viabilizar a 
instalação de novas torres e antenas. Esse fato obriga um crescente 
número de usuários a dividir a mesma quantidade de sinal e a não 
ter conectividade de qualidade, justamente em locais onde 75% das 
crianças e jovens utilizam exclusivamente a internet pelo celular6.

Dessa forma, espera-se que o leilão incentive os municípios a 
aprimorarem suas legislações de modo a endereçar os problemas já 
identificados e a incluir mais pessoas no mundo digital.

6 Pesquisa TIC Kids Online Brasil, 2019. Disponível em https://cetic.br/pesquisa/kids-online/. Acesso em 
setembro de 2021. 

https://cetic.br/pesquisa/kids-online/
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5. DESAFIOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO 5G 
NO BRASIL
Principais desafios identificados:

1. Atualização das leis, em especial as municipais e estaduais para 
viabilizar, com maior brevidade, o crescimento da infraestrutura

Embora alguns avanços legislativos tenham sido impulsionados pela 
pandemia da Covid-19 - como a nova Lei do Fundo de Universalização 
dos Serviços de Telecomunicações (FUST), a regulamentação da Lei de 
Antenas e a atualização da Lei Geral de Telecomunicações - ainda há 
um amplo caminho a percorrer no sentido de adaptar a legislação das 
cidades para receber o 5G.

A maioria dos municípios possui leis antigas dedicadas a regular o uso 
e a ocupação do solo. São essas normas, além dos procedimentos de 
licenciamento, que permitem ou restringem a implantação da 
infraestrutura de telecomunicações.

Atualmente, o Brasil tem cerca de 100 mil antenas7. É importante 
reconhecer que parte dessa infraestrutura, especialmente nas regiões 
mais interiorizadas, deveu-se ao trabalho dos pequenos provedores.

Segundo a ABRINTEL – Associação Brasileira de Infraestrutura para 
Telecomunicações – para viabilizar a implementação do 5G, no entanto, 
serão necessárias cinco vezes mais antenas do que o 4G. Além disso, é 
preciso contabilizar que o tempo médio para a construção ou instalação 
de uma antena é de 10 a 12 meses, considerando identificação do local 
adequado para a instalação da infraestrutura, a assinatura do contrato 
para uso do local, o licenciamento na prefeitura, a compra de materiais 
e equipamentos mais a construção8.

7 G Conexis Brasil Digital. Mapa de Antenas. Disponível em https://conexis.org.br/numeros/ma-
pa-de-antenas/. Acesso em setembro de 2021.

 8 Whitepaper. Brasil: É possível ter banda larga para todos? ABRINTEL, 2019. Disponível em https://abrin-
tel.org.br/whitepaper-brasil-e-possivel-ter-banda-larga-para-todos/. Acesso em setembro de 2021.

https://conexis.org.br/numeros/mapa-de-antenas/
https://conexis.org.br/numeros/mapa-de-antenas/
https://abrintel.org.br/whitepaper-brasil-e-possivel-ter-banda-larga-para-todos/
https://abrintel.org.br/whitepaper-brasil-e-possivel-ter-banda-larga-para-todos/


11

As leis estaduais, municipais e os órgãos públicos precisarão de reformas 
e de aperfeiçoamento para comportar a instalação de um quantitativo 
de antenas maior no prazo necessário ao cumprimento das metas 
previstas pela ANATEL. Nesse sentido, é recomendável que o Governo 
Federal auxilie os municípios, disponibilizando um projeto de lei padrão 
que sirva como referência para atualizar a legislação das prefeituras9.

Também será preciso debater a facilitação do uso de mobiliário urbano, 
como fachadas de prédios e postes, para facilitar a propagação das 
antenas 5G. Outra questão crucial é depredação da infraestrutura. 
De acordo com estudo da Conexis Brasil Digital10, somente em 2020, 
aproximadamente 7 milhões de pessoas foram prejudicadas em todo 
país com roubos e furtos de cabos e equipamentos que ocasionaram a 
interrupção dos serviços. Com o aumento do número de antenas, será 
preciso garantir mais segurança pública para a entrega de conectividade.

2. Segurança Jurídica

A discussão do marco legal em cada cidade é fundamental. É uma pauta 
positiva: fazer leis novas capazes de propor regras claras e criar um 
ambiente jurídico de segurança para a realização de investimentos 
privados.

Da mesma forma, é preciso garantir segurança jurídica das legislações 
que vierem posteriormente, para que toda construção legal dê segurança 
ao que for pactuado nos contratos estabelecidos com as operadoras de 
telecomunicações, evitando impactos não previstos.

Regras claras e estáveis, e o respeito a elas por parte dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, trazem previsibilidade, tornam o 
mercado mais atrativo aos investidores e fortalecem as políticas públicas.

9 Vale mencionar que o movimento “Antene-se” atua na revisão de legislações locais de antenas em 82 
cidades distintas e vem debatendo a adoção de um projeto de lei padrão para promover o avanço do 
tema em todo o país. Fonte: https://teletime.com.br/13/09/2021/antene-se-discute-revisao-de-lei-das-
antenas-em-82-cidades-e-ve-avanco-com-pl-padrao/

10 Conexis Brasil Digital. Roubo de cabos de telecomunicações cresce 14,5% no primeiro semestre de 
2021. Disponível em https://conexis.org.br/roubo-de-cabos-de-telecomunicacoes-cresce-145-no-pri-
meiro-semestre-de-2021/. Acesso em agosto de 2021.

https://teletime.com.br/13/09/2021/antene-se-discute-revisao-de-lei-das-antenas-em-82-cidades-e-ve-a
https://teletime.com.br/13/09/2021/antene-se-discute-revisao-de-lei-das-antenas-em-82-cidades-e-ve-a
https://teletime.com.br/13/09/2021/antene-se-discute-revisao-de-lei-das-antenas-em-82-cidades-e-ve-a
https://conexis.org.br/roubo-de-cabos-de-telecomunicacoes-cresce-145-no-primeiro-semestre-de-2021/
https://conexis.org.br/roubo-de-cabos-de-telecomunicacoes-cresce-145-no-primeiro-semestre-de-2021/
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3. Carga tributária

Embora os serviços de telecomunicações sejam considerados essenciais, 
em média mais de 40% da fatura corresponde a tributos (segundo a 
Conexis Brasil Digital11, em alguns estados a carga chega a 70%): os 
consumidores pagam a mesma carga tributária cobrada sobre produtos 
nocivos, como cigarros, por exemplo.

Federação, estados e municípios recolhem tributos a partir das 
telecomunicações, encarando esse tipo de serviço como fonte 
arrecadadora. 

Como pensar em avanços rápidos, aumento de investimentos, 
melhoria de cobertura e redução de preços se há o peso dos tributos 
dificultando a competitividade e o desenvolvimento do Brasil 
considerando toda a cadeia produtiva do setor de telecomunicações? 
Uma reforma tributária para o setor é um tema que precisa ser debatido 
o mais rapidamente possível, de forma amplae bem avaliada.

É preciso que haja, também, uma coordenação entre as mudanças 
legislativas e regulatórias para reduzir a carga tributária incidente sobre 
o setor e de forma a possibilitar a expansão da infraestrutura e o acesso 
da população, especialmente a de baixa renda, aos serviços de 
telecomunicações.

É importante repensar as  políticas públicas de conectividade 
considerando a reformulação positiva da tributação incidente sobre o 
setor, de modo a facilitar o acesso dos consumidores às novas 
tecnologias. 

A carga tributária deve ser justa, levando em conta a formatação de um 
ambiente setorial que resulte em condições que melhorem o serviço e o 
acesso à conectividade.

11 Conexis Brasil Digital. Excesso de impostos reduz o consumo de serviços digitais no Brasil. 2020. 
Disponível em https://conexis.org.br/excesso-de-impostos-reduz-o-consumo-de-servicos-digi-
tais-no-brasil/. Acesso em setembro de 2021.

https://conexis.org.br/excesso-de-impostos-reduz-o-consumo-de-servicos-digitais-no-brasil/
https://conexis.org.br/excesso-de-impostos-reduz-o-consumo-de-servicos-digitais-no-brasil/
https://teletime.com.br/13/09/2021/antene-se-discute-revisao-de-lei-das-antenas-em-82-cidades-e-ve-a
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4. Políticas públicas para acelerar o 5G

Considerando toda a expectativa em torno da tecnologia 5G e seus 
benefícios para a sociedade, tanto para as pessoas como para o setor 
produtivo, como desenvolveremos políticas públicas para fomentar o 
consumo?

Ao se tratar da alavancagem da conectividade, ou seja, do acesso da 
população de forma efetiva aos serviços de telecomunicações, é preciso 
considerar, além da existência da infraestrutura que será utilizada, a 
capacidade financeira do consumidor em pagar pelo serviço.

Nesse sentido, há demanda por políticas públicas capazes de viabilizar e 
facilitar o acesso, como a criação de subsídios para financiar a expansão 
da banda larga. O desbloqueio dos recursos do FUST, fundo que era 
voltado apenas para telefonia fixa, será fundamental para isso. 

É recomendável, ainda, o desenvolvimento de uma política nacional para 
assegurar o acesso às novas tecnologias.

5. Proteção de Dados

A PROTESTE entende que os dados são a moeda da nova economia. Como 
são providos de valor, os dados devem circular com confiança, segurança 
e consentimento. 

Considerando que o aumento de conectividade poderá oportunizar novas 
ameaças e alavancar as existentes, é necessário um olhar abrangente 
sobre segurança cibernética com foco no usuário final.

Nesse sentido, é preciso garantir o máximo de segurança jurídica 
através de legislações alinhadas aos novos cenários esperados e evitar 
a pulverização e o excesso de leis que possam dificultar a prestação de 
serviços por conta de um excesso de remédios regulatórios.

Tais normas devem atender aos princípios da Lei Geral de Proteção de 
Dados e ser fiscalizadas de perto para garantir a formação e aplicação do 
melhor arcabouço técnico e jurídico, alinhadas às tecnologias que estão 
surgindo.
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6. Inovação

No caso do Brasil, o quadro regulatório de estímulo à inovação não é 
dos mais favoráveis. Há pouco fomento, tanto do ponto de vista fiscal, 
como de arranjos institucionais. E grandes dificuldades são enfrentadas 
na integração entre a universidade e as empresas, com barreiras legais, 
institucionais e até culturais.

Rankings internacionais de inovação12  demonstram claramente que há 
correlação entre os países mais bem classificados e o desenvolvimento 
do 5G. Para isso, é preciso haver um trabalho conjunto e a cooperação 
entre universidades, governo e empresas, bem como políticas públicas 
construídas em diálogo com o setor produtivo, de forma a assegurar que 
os incentivos à inovação ocorram da forma correta.

Nesse sentido, é importante que inovação e regulação estejam alinhadas 
para que fluam no mesmo compasso de desenvolvimento.

12 Relatório. Global Innovation Index 2020. Who Will Finance Innovation? WIPO - World Intellectual 
Property Organization, 2020. Disponível em https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2020/. 
Acesso em setembro de 2021.

https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2020/
https://teletime.com.br/13/09/2021/antene-se-discute-revisao-de-lei-das-antenas-em-82-cidades-e-ve-a
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6. CONCLUSÕES
•  A economia digital é irreversível e capaz de gerar transformações 
extremamente positivas para o Brasil, incrementando a competitividade 
e reduzindo desigualdades sociais.

•  A transformação digital do Brasil também depende dos consumidores, 
que se configuram como os grandes viabilizadores na adoção de novas 
tecnologias, exercendo grande impacto na mudança cultural de qualquer 
sociedade.

•  Temos uma agência reguladora forte e competente, que mapeou e 
compreende os desafios futuros. 

•  A harmonização dos órgãos de estado é fundamental para o bom 
desdobramento dos objetivos delineados no edital e, consequentemente, 
para o sucesso na implantação e adoção do 5G no país, beneficiando a 
economia como um todo.

•  Para prestarem um bom serviço, as operadoras de telecomunicações 
dependem em boa parte da construção de uma infraestrutura que 
somente é viabilizada através de uma concepção legislativa que elimine 
as barreiras, e que institua uma cultura de respeito e cumprimento aos 
mandamentos legais por todos, inclusive dos entes públicos. Os maiores 
empecilhos para o avanço das telecomunicações estão atualmente 
alocados nos municípios brasileiros. As prefeituras precisam de estímulo
 e apoio para aprimorarem seus marcos legais.

•  Não basta universalizar os serviços de telecomunicações se os 
consumidores não forem capazes de pagar por isso. É preciso 
ampliar o debate sobre como facilitar o acesso dos consumidores de 
baixa renda por meio de políticas públicas, a exemplo de uma reforma 
tributária aplicável ao setor.

•  Também é necessária a discussão sobre incentivos e benefícios para as 
cadeias produtivas do setor de telecomunicações.

•  A competição mercadológica é desejável também, pois tende a 
estabelecer uma disputa saudável à economia de busca da oferta de 
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serviços com maior qualidade e preços.

•  A ANATEL precisará seguir forte, mantendo a vigilância para que as 
obrigações do edital, traduzidas em verdadeiras políticas públicas, 
sejam cumpridas adequadamente
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apoio:

realização:


