
LEILÃO 5G: A IMPORTÂNCIA DAS  REDES PRIVADAS PARA O SUCESSO DO 5G NO BRASIL 

 

O LEILÃO DAS RADIOFREQUÊNCIAS PARA O 5G TERÁ GRANDES IMPLICAÇÕES NA COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS 
BRASILEIRAS NA MAIORIA DOS SETORES DA ECONOMIA 

 

Perguntas e Respostas – Entendendo o problema 
 

a) Este assunto é de telecomunicações. Por que minha entidade deve participar? 
As empresas (fabricas, petróleo e gás, energia, agronegócio, mineração, saúde, segurança pública, por             
exemplo) vão ser impactadas pelo 5G. A esse conjunto de empresas, chamaremos daqui para frente de                
INDÚSTRIAS. 

Automação, modernização, operação remota e coisas ainda não imaginadas irão depender da estrutura e              
do modelo de telecomunicações que vier a ser implementado após o leilão. Países como Alemanha e                
Inglaterra estão reservando frequências para redes privadas, que são redes móveis projetadas e             
implantadas especificamente para as INDÚSTRIAS indicadas anteriormente, e oferecem oportunidades para           
otimizar e redefinir seus processos de negócios. 

Essa é talvez a discussão mais importante desde a privatização do setor de telecomunicações e poderá ter                 
impactos para os próximos 20 anos, podendo chegar a 40 anos. Pois há uma mudança de paradigma,                 
deslocando a ênfase de voz para comunicação entre coisas. 

b) Quais as consequências do leilão 5G como proposto? 

O principal impacto é que o serviço será oferecido quando e se for viável economicamente para as                 
empresas operadoras detentoras de espectro. 

As INDÚSTRIAS poderão não ter a possibilidade de implantar redes privadas para atender suas              
necessidades específicas. 

Adicionalmente os níveis de serviço oferecidos pelas operadoras detentoras do espectro podem não prever              
o atendimento às necessidades específicas dos segmentos empresariais. 

c) O que é operar uma rede privada em caráter secundário nas faixas licitadas?  
Operar em caráter secundário significa, para as INDÚSTRIAS: 

a) Risco de rádio interferência, sem que o regulador possa tomar qualquer providência. 
b) Necessidade de negociar com as operadoras detentoras das licenças em caráter primário a 
permissão para o uso de frequências em caráter secundário. 
c) Nessa negociação, o solicitante pode ter que explicitar alguns aspectos de sua estratégia de 
negócios. 
d) Apesar de demandar investimentos relevantes, a operação em caráter secundário é precária, e 
pode ser retirada a qualquer momento, sem qualquer indenização. 

 



d) Se houver reserva de faixa de frequência para redes privadas, terei obrigação de 
investir? 
Não. É uma opção das INDÚSTRIAS investir em rede privada. A opção de contratação do serviço da rede 
pública sempre estará presente, nas regiões onde houver cobertura e a QoS do serviço for suficiente para 
atender a sua demanda específica. 

Em síntese, a INDÚSTRIA  terá sempre a opção de implantar sua própria rede ou contratar o serviço de uma 
das empresas prestadoras de serviço de telecomunicações, como acontece hoje em dia. 

e) Após o leilão, a qualquer momento, será possível abrir espaço para implementação 
de redes privadas? 
As condições acordadas no edital valem por 20 anos, renováveis por mais 20, o que torna improvável essa 
mudança, após a licitação do espectro. 

f) O que podemos fazer? 
Unir esforços para buscar um consenso entre as INDÚSTRIAS para as necessidades das redes privadas e 
uma solução para o problema junto ao órgão regulador. 

 


