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5G: Uma evolução ou revolução? 
  

 Introdução           

O 5G é a nova geração de serviços de telecomunicações, e é muito mais do que apenas 
internet veloz em telemóveis. A pandemia da Covid-19 ajudou a acelerar esta 
transformação, já que de acordo com o IHS Markit, as expectativas de investimento em 
5G entre 2020 e 2035 aumentaram em 10% vs estimativas pré pandemia. Segundo o 
relatório Mobility da Ericsson no final de 2020 já 1 mil milhões de pessoas tinham acesso 
à tecnologia 5G. 
 
 

Principais usos do 5G 
 
O 5G vai permitir a proliferação de aparelhos wearables (ex: smartwatches, headphones 
ou pulseiras electrónicas), ou a interligação entre carros, sinais e edifícios para permitir o 
uso de veículos autónomos.  
Permitirá também automatizar processos industriais, através da proliferação de sensores 
que vão permitir ajustes em tempo real e prevenção de avarias.  
Na saúde,   através da criação de dispositivos de monitorização interligados, um médico 
conseguirá aceder aos dados vitais dos pacientes em tempo real e tornar a identificação 
de doenças muito mais eficaz. 
 
 

Aumento do consumo de internet 
 
Os consumidores e negócios usam cada vez mais dados, seja pelo aumento de utilizadores 
e de acessos à cloud, ou pelo aumento do tamanho e complexidade destes dados. 
Segundo previsões da Ericsson em 2026, cada utilizador nos EUA e na Europa consumirá 

em média 46 GB (gigabytes) de dados por mês. 

 

 
 
Fonte: Ericsson Mobility  

 

 
Assim, dada a enorme influência que esta tecnologia irá ter em todos os sectores da 
actividade económica, fica a dúvida se esta é uma nova evolução das redes móveis, ou 
uma verdadeira revolução digital. 
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 O que é o 5G? 
O 5G, é a nova geração de internet móvel que está actualmente a ser implementada nos 

principais países do mundo pela empresas de telecomunicações. Esta nova tecnologia vai 
permitir alcançar velocidades superiores à geração actual, 4G,  e promete revolucionar o 
nosso dia-a-dia.  
 

  Qual a diferença entre 5G e 4G?  
Velocidade: refere-se à quantidade de dados que os dispositivos podem descarregar da 
internet por segundo. A rede 5G pode atingir os 10.000 Mbps, muito superior à maior parte 
das redes mais avançadas de 4G (<500 Mbps). Assim a transferência por exemplo de um 
filme em 4K de 15GB realiza-se em poucos segundos comparativamente com 10 min numa 
rede rápida de 4G. 
 
Latência: refere-se ao tempo entre o envio e o recebimento da informação. Se no 4G este 
tempo já era reduzido (200 milisegundos) com o 5G passará a ser apenas 1 milisegundo. A 
reação média de um humano a estímulos visuais é de 250 milisegundos, o que significa que 
um condutor  a 60km/h, ao observar um obstáculo, ainda anda 30 metros até colocar o pé 

no travão. Com o uso da tecnologia 5G para interligar veículos, mal fosse detectado um 
objecto o travão seria acionado instantaneamente. 
 

Número de dispositivos interligados: Enquanto que a tecnologia actual de 4G permite que 
4000 dispositivos estejam ligados à mesma rede por km2, o 5G permitirá 1 milhão de 
dispositivos. Isto impulsionará não só o uso de mais dispositivos móveis como a 
digitalização de cidades inteiras. 

 

 Comparação de gerações: 
1G: Surgiu nos anos 80, possibilitando a comunicação de voz. 

 
2G: Nos anos 90, o 2G permitiu o envio de mensagens entre dispositivos, as SMS, e o 
roaming. 

 
3G: Permitiu um uso mais facilitado e mais rápido de internet em dispositivos móveis. 
Disponibilizada no início do século XXI, atingia velocidades até 40 Mbps (megabits por 
segundo). 

 
4G: O 4G surgiu perto de 2008, e aumentou significativamente as velocidades de internet 
nos dispositivos móveis, permitindo a proliferação dos smartphones. A mais avançada 

tecnologia 4G LTE permitiu o aumento de velocidades para até 1.000 Mbps. 
 
5G: O 5G para além da maior velocidade (até 10.000 Mbps), disponibiliza menor latência 
abrindo assim o leque para uma economia verdadeiramente interligada.  
 

 
Fonte: Ericsson; GSA 

0

2

4

6

8

10

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

2
0

2
2

2
0

2
3

2
0

2
4

2
0

2
5

2
0

2
6

Nº subscrições de dispositivos móveis por 
tecnologia (mil milhões)

2G/3G 4G 5G

4G 5G

<500 Mbps 10 Gbps

Velocidade

4G 5G

200 

milisegundos

1 

milisegundo

Latência

4G 5G

~4.000 

dispositivos

1.000.000 

dispositivos

Dispositivos interligados



 

3 
 

NOTA TEMÁTICA – 5G 
MARÇO 2021 

 
 
Analista: 
 

João Calado, CFA 

 
Research: 
 

research@big.pt 
 

 

Este documento foi preparado exclusivamente para fins informativos, baseando -se em informações disponíveis para o público em geral e  recolhida de fontes consideradas de confiança. 
O BiG não assume qualquer responsabilidade pela correção integral da informação disponibilizada, nem deve entender-se nada do aqui é constante como indicador de que quaisquer 
resultados serão alcançados. Chama-se particularmente a  atenção para o facto de que os resultados previstos são susceptíveis  de alteração em função de modificações que se venham a  
verificar nos pressupostos  que serviram de base à informação agora disponibilizada. Adverte-se igualmente que o comportamento anterior de qualquer valor mobiliário não é  indicativo 

de manutenção de comportamento idêntico no futuro, bem como que o preço de quaisquer valores pode ser alterado sem qualquer aviso prévio. Alterações nas taxas de câmbio de 
investimentos não denominados  na moeda local do investidor poderão gerar um efeito adverso no seu valor, preço ou rendimento.  Este documento não foi preparado com nenhum 
objetivo específico de investimento. Na sua  elaboração, não foram consideradas necessidades específicas  de nenhuma pessoa  ou entidade. O BiG poderá disponibilizar informação 
adicional, caso tal lhe  seja expressamente solicita do. Este documento não consubstancia uma proposta de venda, nem uma solicitação de compra para a subscrição de quaisquer v alores 
mobiliários. O BiG assegura a independência nas recomendações de investimento nos termos dos pontos 7.23 e 7.24 da política de gestão de conflitos de interesses do BiG. O BiG monitoriza 

continuamente as recomendações emitidas pelos ana listas nos termos do código de conduta e da política de transações pessoais.                 

 Aplicações do 5G 
 

Carros autónomos: É esperado que com a rede 5G seja possível desenvolver mais 
rapidamente os carros autónomos, na medida em que esta rede facilitará a comunicação 
entre estes e assim uma melhor gestão do trânsito. A Latência baixa do 5G será crucial na 
medida em que permitirá um tempo de resposta de comunicação entre de veículos de 
cerca de 1 milisegundo, vs a reação humana que demora cerca de 250 ms. O baixo consumo 
de energia possibilitará o aumento de sensores interligados entre carros, sinais, edifícios e 
mesmo em dispositivos de pessoas, que permitirão aos veículos autónomos ter uma “visão 
digital” muito mais clara. 

 
Streaming: Com uma rede mais rápida será também mais fácil usarmos mais aplicações e 
serviços em formato de streaming, ou seja, o trabalho de processamento e 
armazenamento acontece num servidor de um centro de dados (Cloud) e os nossos 
aparelhos apenas recebem esta informação, tal como acontece actualmente com o Netflix 
em que não é necessário fazermos o download dos filmes para os conseguirmos ver. Com 
mais aplicações a funcionar em streaming, as potencialidades de dispositivos mais 

pequenos como os wearables irão aumentar significativamente.  
 
Realidade Virtual (RV): A latência é uma das causas para surgimento de náusea no uso de 
aparelhos de realidade virtual. Com a baixa latência do 5G, será possível o uso de realidade 
virtual durante períodos prolongados de tempo, que poderá revolucionar a indústria de 
videojogos, de design industrial, ou até tornar obsoleto o uso do ecrã de computador 
quando se pode ter acesso a um ambiente de trabalho muito mais abrangente com RV. 

 
Saúde: A automatização de operações tornaria os procedimentos muito mais precisos e 
seguros, diminuindo também o tempo de cirurgia. Por outro lado, com o baixo consumo 

de energia e interligação entre dispositivos, o uso de dispositivos médicos pessoais pode 
ser massificado, permitindo diagnósticos médicos em tempo real e periódicos, que seriam 
enviados digitalmente para o médico de família.  
 

Wearables:  A Ericsson estima que o número de dispositivos móveis de baixa capacidade 
de processamento atinja os 26,9 mil milhões em 2026 vs apenas 12,6 mil milhões em 2020. 
O 5G permitirá uma ligação de internet muito mais rápida e maior conectividade entre 

vários dispositivos mais pequenos. Ao permitir que o processamento das operações ocorra 
em data centers, o 5G irá permitir que dispositivos mais pequenos tenham uma maior 
utilidade, ajudando assim à proliferação de sensores inteligentes que podem ser 
incorporados em roupas ou jóias, por exemplo.  
 

 
 

 Indústrias: 
Existem 3 indústrias que poderão beneficiar directamente do 5G: empresas que vão criar 
a infraestrutura para esta nova rede, as empresas especializadas em serviços Cloud e claro, 

as empresas de telecomunicações. As empresas de infraestruturas de 5G como a Nokia, 
Ericsson e Huawei devem beneficiar de um aumento significativo de negócio devido à 
necessidade da implementação de mais torres de serviços de rede móvel para permitir a 
transição para o 5G. A Amazon, Google e Microsoft deverão beneficiar de um aumento do 
seu negócio de Cloud com a transição de mais serviços e mais informação para a Cloud. 
 
As empresas de telecomunicações tendem a servir regiões diferentes pelo que é necessário 

perceber como está o ambiente competitivo no mercado, de modo a percebermos se o 5G 
será usado como uma forma de aumentar os preços ao consumidor e assim as margens do 
seu negócio, ou se por outro lado será apenas uma ferramenta de marketing e não haverá 
grande alteração no negócio ou perspectivas de crescimento do mesmo. 
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 Impacto Económico: 
De acordo com um estudo da IHS Markit, o investimento em 5G de 2020 a 2035 em 7 países 
(China, EUA, Japão, Alemanha, Coreia do Sul, França e Reino Unido) vai ascender a uma 
média anual de USD 260 mil milhões. 
 
Segundo as mesmas estimativas, este investimento traduzir-se-à em USD 2,3 biliões de 
contributo económico líquido (equivalente ao PIB actual de França) e em 22,8 milhões de 
novos empregos até 2035. 
 

 
Fonte: IHS Markit 

 
 
O desenvolvimento do 5G, vai ser muito mais rápido na América do Norte e Europa, o que 

deverá aumentar as diferenças económicas entre países desenvolvidos e emergentes: 

 
Fonte: Ericsson Mobility  
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 Exemplos de activos relacionados com o tema 5G: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: BiG Research; Dados das empresas 

 

Exemplos de empresas na 

cadeia de fornecimento do 5G
Moeda

Capitalização Bolsista 

(milhões)

Valor Empresa / Resultado 

operacional

Preço / 

Lucros

Rentabilidade 

Dividendo

Dívida Líquida 

/ EBITDA

Infraestrutura 5G

Ericsson SEK 382,677 7.5 19.6 1.7% -0.9

Nokia EUR 19,197 5.6 16.8 - -0.7

Cloud

Amazon USD 1,554,540 31.1 50.7 - 0.3

Google USD 1,374,594 18.8 25.4 - -1.9

Microsoft USD 1,775,890 21.8 31.1 1.0% -0.7

Telecomunicações Europa

Deutsche Telekom EUR 79,731 5.7 13.6 3.6% 3.1

Vodafone GBP 38,451 3.7 - 6.0% 3.0

Telefónica EUR 22,133 5.5 7.2 8.7% 3.1

Orange EUR 27,638 4.5 9.3 6.7% 2.1

NOS EUR 1,578 5.3 10.0 9.1% 2.3

Telecomunicações EUA

AT&T USD 213,882 6.7 9.5 6.9% 2.8

Verizon USD 235,916 7.0 11.3 4.4% 2.6

T-Mobile USD 152,070 9.6 47.6 - 3.6

Exemplos de ETFs relacionados com o 5G ISIN Moeda Geografia
Estratégia de 

replicação

Rendibilidade desde 

início do ano

Rendibilidade dos 

últimos 3 anos

Desvio Padrão 

últimos 3 anos

Comissão de 

gestão

iShares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS DE000A0H08R2 EUR Europa Replicação total 10.0% 0.5% 17.0% 0.00%

iShares Global Comm Services US4642872752 USD Global Otimizada 7.3% 15.2% 16.7% 0.46%

Lyxor STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS LU1834988609 EUR Europa Derivados 11.4% 0.5% 16.8% 0.30%

First Trust Cloud Computing UCITS IE00BFD2H405 EUR EUA Replicação total 1.7% 0.60%
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Na sua elaboração, não foram consideradas necessidades específicas de nenhuma pessoa ou entidade. O BiG poderá 

disponibilizar informação adicional, caso tal lhe seja expressamente solicitado. Este documento não consubstancia uma proposta 

de venda, nem uma solicitação de compra para a subscrição de quaisquer valores mobiliários. O BiG assegura a independência 

nas recomendações de investimento nos termos dos pontos 7.23 e 7.24 da política de gestão de conflitos de interesses do BiG. O 

BiG monitoriza continuamente as recomendações emitidas pelos analistas nos termos do código de conduta e da política de 

transações pessoais. 
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