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As relações entre os Estados Unidos e o Brasil em questões de comér-
cio e investimento ocorrem por meio de uma série de iniciativas.   
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Acredita-se que o Brasil tenha um potencial incrível na produção 
de petróleo e gás natural em áreas terrestres. No entanto, pouco 
conhecemos deste potencial, já que esse nível de atividade ainda tem 
uma participação pequena na produção nacional.    

Como revolucionar a exploração e produção 
de petróleo e gás natural em áreas terrestres?

Shadow IT (ou TI invisível) é um fenômeno recente enfrentado 
pelas empresas, que acontece quando funcionários baixam progra-
mas não autorizados para realizar suas tarefas corporativas.     

Redes sociais e apps de mensagens: desafios 
para a segurança de dados

Dentro do movimento de retomada das atividades econômicas 
no ambiente de negócios brasileiro, muitas empresas buscam no 
crédito uma rota para o fortalecimento de suas operações diante do 
aumento das demandas de consumo e, também, para investir em 
diferenciação.    

Sua empresa está preparada e tem o  
necessário para tomar crédito no mercado?

studioroman_CANVA

5G: mudanças e benefícios serão graduais
Após meses de espera por 
parte de empresas e usuários e 
atrasos no cronograma original, 
a quinta geração de rede de 
internet móvel, o 5G, começa a 
tornar-se realidade no país. 

O avanço mais recente ocorreu no último 
dia 4, com a ativação do sinal na cidade 

de São Paulo. Capitais como Belo Horizonte, 
Porto Alegre e João Pessoa já contam com a 
novidade desde o dia 29 de julho. A primeira 
cidade beneficiada foi Brasília, em 6 de julho.  

Apesar da ansiedade natural com os bene-
fícios que devem ser proporcionados com a 
nova tecnologia nos mais diversos setores da 
economia e da sociedade, as mudanças, porém, 
devem ser graduais até o funcionamento pleno 
do 5G. Mesmo nas cidades que já estão com o 
sinal liberado e com as antenas em processo 
de instalação.  

Em São Paulo, por exemplo, de acordo com 
a Anatel, a maior concentração de antenas, 
neste primeiro momento, ocorre no Centro 
Histórico, na região da Avenida Paulista e 
no Itaim Bibi, na zona sul. Já os bairros da 
Aclimação, da Mooca e do Brás, por exemplo, 
terão cobertura menor no início do processo. 
O lançamento dos sinais de 5G é o início de 
uma fase relevante do processo de implantação 
dessa nova tecnologia. 

"Essa jornada é longa, mas esse primeiro passo 
é fundamental para iniciar a geração de oferta 
e demanda na economia, identificar eventuais 
pontos de ajustes em todas as esferas e começar 
a construção do ecossistema para utilização 
plena do 5G”, explica José Ronaldo Rocha, sócio 
da EY e líder em consultoria para Tecnologia, 
Mídia & Entretenimento e Telecomunicações 
para América do Sul. 

Segundo Rocha, como ocorre em qualquer 
implantação tecnológica, o 5G demandará tem-
po para chegar à sua maturidade. Mesmo com 
a implantação iniciada em algumas capitais, os 
usuários ainda terão seu sinal variando entre 
4G e 5G, visto que, durante o trânsito, poderá 
entrar em áreas que ainda não são atendidas 
pela nova tecnologia.  

“Os handsets habilitados para o 5G estão no 
mercado. São cerca de 71 aparelhos homologa-
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dos pela Anatel. Porém, a sua utilização ainda 
ficará concentrada aos usuários na região abas-
tecida pela tecnologia e que possuem aparelhos 
habilitados. Esse cenário permanecerá durante 
o processo de aumento da cobertura por parte 
das operadoras”, explica Rocha. 

O prazo para que todas as capitais recebam 
a nova tecnologia vai até setembro, após pror-
rogação feita pelo governo federal. Após esse 
período, de forma gradual, o 5G vai chegar a 
todos os municípios brasileiros, até o fim de 
2029. A instalação vai começar pelas cidades 
maiores até os pequenos distritos. “A definição 
do cronograma considera uma série de aspectos, 
sendo a complexidade regulatória para insta-
lação e adequação da infraestrutura um dos 
fatores relevantes”, diz José Rocha. 

“O cronograma é para uma implantação 
acelerada, sendo que pequenos atrasos podem 
ocorrer ao longo do processo, mas nada que 
comprometa os planos futuros de desenvolvi-
mento do potencial que o 5G permite”, completa 
o consultor da EY. A nova tecnologia promete 
uma revolução nas mais diversas áreas do co-
nhecimento e no cotidiano das pessoas. 

No mês passado, foi sancionada a Lei 
14.424/22, que autoriza a instalação automáti-
ca da infraestrutura de telecomunicações em 
áreas urbanas quando o órgão público com-
petente (prefeituras ou governos estaduais) 
não cumprir o prazo para o licenciamento. A 
lei, que complementa a Lei Geral de Antenas 

(Lei 13.116/2015), garante maior rapidez no 
processo de implantação do 5G e o desenvol-
vimento do ecossistema de Internet das Coisas 
(IoT) no país.  

A Lei Geral de Antenas regula as normas 
para a instalação da infraestrutura de teleco-
municações. Pedidos de instalação de antenas, 
por exemplo, devem ser analisados pelo Poder 
Público em, no máximo, 60 dias, a partir da 
apresentação do requerimento pela empresa 
para a instalação. Com a nova lei aprovada em 
julho, a empresa pode fazer a instalação caso 
esse prazo seja ultrapassado sem uma posição 
do órgão municipal. 

Para isso, o projeto deve estar em conformi-
dade com as condições técnicas estipuladas no 
requerimento de licença e demais regras pre-
vistas em leis e normas municipais, estaduais, 
distritais e federais pertinentes. O 5G exige um 
número maior de antenas do que as gerações 
mais antigas de internet móvel. As empresas 
de telecomunicações já estão adaptando a sua 
infraestrutura para a nova tecnologia, que exige 
pelo menos o dobro de antenas para transmissão 
do sinal 5G. 

A TIM está instalando pequenas antenas 
camufladas em bancas de jornais, pontos de 
ônibus, postes e sinais de trânsito. A solução 
se chama Street Level Solution (SLS) e foi 
desenvolvida para ser aplicada em lugares com 
grande tráfego de dados e incrementar a quali-
dade da cobertura do 5G. - Fonte: Agência EY. 

Reproduçã: https://apexbrasil.com.br/e-xportmeeting-2022

Inscrições abertas para o E-Xport Meeting

@Tradicional evento realizado pela Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), o 

E-Xport Meeting 2022 – Semana do E-commerce Internacional 
chega à sua 3ª edição conectando empresas do Brasil aos maio-
res especialistas em e-commerce internacional. De 13 a 16 de 
setembro, em São Paulo, painéis e palestras apresentarão novas 
tecnologias do comércio online, tendências e melhores práticas 
para apoiar a internacionalização das empresas brasileiras por 
meio da transformação digital. Também serão apresentados casos 
de sucesso e realizadas rodadas de negócios com fornecedores de 
soluções para e-commerce e oficinas sobre os temas mais rele-
vantes do setor (https://apexbrasil.com.br/e-xportmeeting-2022).  
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TECNOLOGIAS DE LOGíSTICA AuXILIAM PMES 
A TEREM MAIS CONTROLE DAS ENTREGAS
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O primeiro ACH160 do mundo entregue  
a um cliente brasileiro

A Airbus Helicopters acaba de entregar o primeiro ACH160 do 
mundo a um cliente no Brasil. O monoturbina é, oficialmente, 
o primeiro H160 a voar na América Latina. O ACH160 é o mais 
recente membro da família ACH e o helicóptero mais avançado 
e tecnológico da sua classe. A aeronave tem um volume por 
passageiro 20% maior em comparação com os helicópteros 
médios da geração anterior, janelas 35% maiores que as de seus 
concorrentes, resultando na cabine mais bem iluminada de sua 
categoria, e consumo de combustível 15% menor que seu con-
corrente mais próximo. O monoturbina vem com dispositivos 
de segurança melhorados e estabelece um novo padrão para o 
conforto dos passageiros, além das lâminas de rotor Blue Edge, 
redutoras de som para operações mais silenciosas.    Leia 
a coluna completa na página 5
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SOLuÇÕES

Julho quente
Mesmo no inverno, os termô-

metros brasileiros registraram um 
mês quente com as temperaturas 
mais altas dos últimos 61 anos. 
Dados do Inmet revelam que a 
temperatura média do mês de julho 
chegou a 22,8ºC, um aumento de 
0,82 grau acima da média histórica 
registrada em 2015, tornando-o 
o mês mais quente que se tem 
registro na história do Brasil para 
o período (ABr).
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