
Celulares invadem a internet
Com mais de l bilhão de usuários, tecnologia GSM domina a expansão global dos serviços de 3G
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Em 2004,171 milhões de pes-
soas do mundo todo, ou 44% dos
usuários adultos de internet, não
usaram fios para se conectar à
rede. Esse número representou
um crescimento de 29%, compa-
rado a 2003. Segundo a pesquisa
The Face of the Web 2004, condu-
zida em outubro pela Ipsos-Insight
em 12 países — Brasil, Canadá,
China, Franca, Alemanha, índia,
Japão, México, Rússia, Coréia do
Sul, Reino Unido e Estados Unidos
—, o aumento dos usuários sem fio
foi alimentado principalmente por
Estados Unidos e Japão, que adi-
cionaram respectivamente 15 mi-
lhões e 11,6 milhões de novos clien-
tes e responderam por 69% do
ganho total. Europa Ocidental,
Coréia do Sul e China contribuí-
ram em nível mais modesto, en-
quanto Japão e países emergen-
tes (como Brasil) destacaram-se
pelo crescimento mais acelerado.

Um dado que pode ter surpre-
endido muita gente é que a rápi-
da expansão dessas conexões
não foi alavancada pela multipli-
cação de computadores portáteis
ou de aparelhos Wi-Fi (que dis-
pensam cabos para se conectar),
mas por uma ferramenta de co-
municação em tomo da qual gira
uma indústria de US$ 450 bilhões
— o telefone celular, cujos usuá-

rios mundiais somaram l ,7 bilhão
ao fim de 2004, um número que
deverá atingir 3 bilhões em 2010.
Mais do que isso, um levantamen-
to da GSM Association mostrou
que o padrão de telefonia móvel
de segunda geração GSM (Global
System for Mobile Communica-
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tion), definido em 1987 mas só
operado comercialmente a partir
de 1991 pela finlandesa Ra-
diolinja, hoje detém 74% do se-
tor sem fio e 75% da telefonia mó-
vel global. Detalhe: o aperfeiçoa-
mento do padrão, 3GSM (basea-
do nas interfaces WCDMA ou
Edge), já foi eleito por 98% das
operadoras que investiram pesa-
do na banda de 2 gigahertz (GHz)
para oferecer serviços de tercei-
ra geração de telefonia celular
(3G), que combinam velocidade
da banda larga sem fio, recursos
multimídia e integração com a
internet e redes de telefonia fixa.

Atualmente, 88% dos domicí-
lios mundiais de mercados desen-
volvidos ou emergentes possuem
pelo menos um aparelho celular.
Dois terços têm dois ou mais. O

número de telefones móveis ul-
trapassou com folga a base insta-
lada de PCs e de telefones fixos,
e continua crescendo. No Japão,
por exemplo, onde esses apare-
lhos, a internet e os laptops já fa-
zem parte da cultura popular,
59% dos adultos usaram o celu-
lar para acessar a web em 2004,
enquanto menos da metade
(28%) usou laptops sem fio.

Nos 12 mercados analisados
pela Ipsos, quase 50% dos apa-
relhos tinham recursos de cor-
reio eletrônico (crescimento de
21%), de troca de fotos ou ví-
deos, ou de navegação na inter-
net (avanço superior a 40%).
Entre os domicílios com celular,
um em cada três (cerca de 175
milhões) trocou e-mails pelo
aparelho, um em cada quatro

(124 milhões) navegou na inter-
net, um em cada quatro (123 mi-
lhões) trocou fotos e vídeos di-
gitais e um em cada cinco usou
o Instant Messaging, a mesma
proporção dos que jogaram vi-
deogame. O comércio de celula-
res, apesar de ainda incipiente,
saltou 100%, e as operações ban-
cárias wireless (sem fio), 60%.

Com tantos recursos, os te-
lefones móveis atuais deixaram
de ser meros aparelhos de comu-
nicação de voz para se tomar va-
liosas ferramentas multimídia, e
muitos analistas apostam que as
aplicações avançadas baseadas
em dados via celulares serão a
tendência do futuro.

Segundo a Ipsos, 2005 será
um ano trampolim para o setor.
"O celular é o aparelho global de
maior penetração, e a contínua
expansão da internet bem como
o recente lançamento de redes
móveis avançadas (3G) levarão a
um maior número de pessoas co-
nectadas à rede por meio deles.
Acreditamos que esse tipo de
conexão pode se tornar dominan-
te, e talvez o único, para muitas
pessoas dos países em desenvol-
vimento", disse Brian Cruikshank,
vice-presidente da Ipsos-Insight
e co-autor do estudo.

TERCEIRA GERAÇÃO
Os assinantes de serviços 3G

ainda representam uma pequena
fatia do mercado celular, como
indica pesquisa da especialista
TeleGeography: a maior percen-
tagem de usuários ainda se con-
centra na Coréia do Sul e no Ja-
pão, pioneiros da tecnologia, com
respectivamente 16,1% e 12,5%
da base de assinantes (5,9 mi-
lhões e 10,79 milhões de pes-

soas). Itália e Reino Unido estão
muito atrás, com 4% de todos os
assinantes dos dois países. Mas a
contagem global de 2004, inferior
a 30 milhões de usuários, deverá
mais que dobrar neste ano, pre-
vê a consultoria.

Nove entre 12 grupos mun-
diais de operadoras já adotaram
a última geração de GSM -
3GSM—para oferecer novos ser-
viços wireless de voz, texto e da-
dos em alta velocidade. Uma das
óbvias vantagens desse sistema
é sua base global de assinantes,
que no primeiro trimestre de
2004 ultrapassou a marca de
l bilhão de usuários e continua
crescendo rapidamente na Amé-
rica Latina (maior avanço global,
superior a 150%) e Ásia/Pacífico
(que está estreitando rapidamen-
te a diferença com a Europa).

Outro benefício, não menos
importante, é o recurso interna-
cional de roaming, que permite o
uso de um mesmo celular em mais
de 170 países graças ao padrão
aberto e à compatibilidade de
equipamentos produzidos por di-
ferentes fornecedores (o que não
é possível no sistema CDMA, ou
Code Division Multiple Access),
além de acesso via satélite a áreas
não cobertas por telefonia fixa. As-
sociado à interoperacionalidade
de redes e equipamentos, o recur-
so de roaming estimula a concor-
rência e traz economias de escala
que reduzem significativamente
os custos, seja para fabricantes,
operadoras ou consumidores. A
prova dos benefícios comerciais
do sistema é a adesão a ele das
maiores empresas de telefonia ce-
lular do mundo, como Vodafone e
T-Mobüe (Reino Unido), NTT Do-
CoMo (Japão) e Tim (Itália).
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