
Em breve, não
será mais
necessário

E ra para ser só um telefone móvel. Mas o apa-
relho que despontou no mercado de massas
nas décadas de 80 e 90 para atender à de-

manda dos homens de negócios acabou se tornan-
do a maior coqueluche digital da qual a huma-
nidade já teve notícia. O celular começa a trans-
formar a vida das pessoas - e os negócios das gran-
des empresas - numa revolução provavelmente
tão profunda quanto a provocada pela chegada do
automóvel, no início do século XX. Certo, o rádio,
a televisão e a internet, entre outras tecnologias e
aparelhos, também foram revolucionários. Mas ne-
nhum outro badulaque eletrônico
está com o usuário todos os dias, o
dia inteiro, a noite toda, em qual-
quer lugar - a única exceção tal-
vez seja o relógio de pulso, que por
sinal cada vez mais gente substi-
tui pelo relógio do celular. Nenhum
outro produto digital aproxima tan-
to um indivíduo do resto do plane-
ta. Por isso mesmo, nenhuma ou-
tra tecnologia conseguiu, em tão
pouco tempo, atingir 1,6 bilhão de
pessoas no mundo e tornar-se tão onipresente na
vida do homem, mudando a forma como ele in-
terage com as outras pessoas, como vive sua vi-
da e como lida com o mundo ao redor.

O sucesso e as mudanças trazidas pelo telefo-
ne celular se devem a um fato simples: ele aten-
de a um anseio primordial do homem, que é se co-
municar, e oferece ao mesmo tempo liberdade de
ir e vir. "O blog, ou diário digital, virou um esti-
lo de vida. As pessoas querem gravar e armaze-
nar seu dia-a-dia e compartilhá-lo com os outros
em tempo real em formato de texto, fotos e mú-

sequer ter uma
operadora para
usar o celular

sica. O celular cai como uma luva para essas fun-
ções", diz o sul-coreano Sangmin Lee, pesqui-
sador da filial de Seul da Design Continuum, em-
presa especializada em estudar os hábitos dos con-
sumidores. O aparelho conseguiu estabelecer uma
relação tão íntima com o usuário a ponto de desen-
volver com ele uma relação de afetividade. "Os te-
lefones celulares estão mediando e modificando a
forma como as pessoas comunicam suas emoções.
Por isso, tem muita gente que se sente extrema-
mente desconfortável quando, de repente, perde
o celular ou ele fica sem bateria", disse a ÉPOCA a

socióloga espanhola Amparo Lasen,
especialista no assunto.

De 2002 a 2004, Amparo fez uma
pesquisa sobre telefonia móvel pa-
ra a Universidade de Surrey, na In-
glaterra. Durante meses, observou
e filmou a maneira como milhares
de pessoas usavam seus celulares
em cidades como Paris, Londres e
Madri. Amparo observou, por
exemplo, que cada vez mais as pes-
soas seguram o celular na mão mes-

mo sem estar utilizando o aparelho. "É como se
os ouvidos e as mãos das pessoas não conseguis-
sem mais viver sem a proximidade do aparelho,
que virou uma extensão do corpo humano", diz
a pesquisadora. Segundo ela, o celular também
se transformou numa extensão da presença do
dono, tornando-se um elemento vital na constru-
ção e manutenção de grupos e comunidades.

Essa função - a de solidificar laços sociais -
foi muito estudada pela antropóloga japonesa Mi-
zuko Ito, da Universidade do Sul da Califórnia
e da Universidade de Keio, no Japão. Como





Amparo, Mizuko também é craque em observar
o uso do celular, mas sua especialidade são os
adolescentes japoneses. "Por causa do celular,
as pessoas tendem a se relacionar com um nú-
mero cada vez menor de indivíduos, com quem
se sentem mais confortáveis e com quem têm
maior afinidade", disse Mizuko a ÉPOCA. Co-
mo o celular permite que o usuário esteja sem-
pre em contato com qualquer um, seja por te-
lefonemas, seja por mensagens de texto, seja por
envio de fotos, não é mais necessário organizar
o círculo social levando em conta a proximidade
geográfica ou a presença física constante. De cer-
ta forma, sempre se estará com os amigos en-
quanto o celular estiver no bolso - mesmo quem
é um contumaz solitário. "Entre os jovens ja-
poneses, está cada vez menos comum a sensa-
ção de anonimato ao andar no centro das cida-
des", diz a pesquisadora.

É muito comum ver num encontro entre jo-
vens que vários deles estão falando ao
telefone ou digitando mensagens de tex-

to. Aos olhos de quem não tem celular ou não
usa muito o aparelho, a sensação é de que es-
sa tecnologia o está afastando do convívio social
face a face. Mas é exatamente o contrário. Os jo-
vens usam o celular para fazer com que os ami-
gos que não puderam comparecer fisicamente
ao encontro compartilhem dos assuntos que es-
tão sendo discutidos, criando uma espécie de
presença virtual por meio de mensagens de tex-
to e envio de fotos tiradas pelo celular. É como
se a barreira do espaço fosse eliminada ao toque
de um teclado de celular, que acaba sendo usa-
do para aumentar os limites do encontro físico.
"Depois de se reunir, o papo continua através de
mensagens de texto", diz Mizuko. No mundo
dominado pelo telefone móvel, não há punição
maior a alguém do que excluir seu nome da
agenda do celular. Da mesma forma, não há de-
claração de amor mais significativa que desligar
o celular ou deixá-lo de lado quando está com
a pessoa amada. Uma pesquisa recente feita pe-
la agência de publicidade BBDO na Europa mos-



CONSUMO MUNDIAL
Com a enxurrada de lançamentos, como no mercado
japonês (foto ao centro), os consumidores trocam de
aparelho a cada 12 meses em média

tra que 14% dos usuários param até de fazer se-
xo para atender um telefonema.

Outra noção que o celular está ajudando a mo-
dificar é a do tempo. Como agora as pessoas po-
dem se comunicar em tempo real, é menos impor-
tante marcar uma hora certa para tomar um cho-
pe com os amigos. Mizuko observou que os ado-
lescentes japoneses não determinam mais um ho-
rário para se encontrar. Apenas sugerem um pe-
ríodo do dia e uma localização não muito exata.
É como falar "vamos nos ver à tarde no centro".
Ao longo do dia, o horário e o local vão sendo mais
bem definidos com o uso do celular, até que o en-
contro seja realizado. Isso acabou também com
a existência de atrasos para aqueles que insistem
em usar o relógio para mediar sua vida social.
"Basta usar o espaço virtual que o celular repre-
senta para dar notícias e pronto: ninguém mais fi-
ca esperando por outra pessoa sem fazer nada. Se
alguém ligar avisando que vai chegar mais tarde,
é só aproveitar para fazer outra coisa, como ir a
uma livraria ou fazer compras, até receber uma li-

gação ou uma mensagem de texto da pessoa di-
zendo que está chegando ao local combinado e
concretizar o encontro", exemplifica Mizuko.

Esses encontros arranjados pelo celular podem
servir tanto para falar sobre amenidades como
para derrubar um governo. A capacidade de co-
municação proporcionada pelos aparelhos (prin-
cipalmente pelas mensagens de texto, ou SMS)
ajudou os filipinos a organizar protestos que tira-
ram o presidente Joseph Estrada do poder em
2001 e também auxiliou os espanhóis a se ma-
nifestar contra o governo após os atentados que
ocorreram em Madri no ano passado. É o que o
pensador americano Howard Rheingold chama
de "multidões inteligentes" - tradução do título
de seu mais famoso livro, Smart Mobs, verdadei-
ra bíblia dos estudiosos do assunto. "O celular
é poderoso, pois roubou o poder de comunica-
ção global que o telefone fixo possuía, tirou do
computador a capacidade de integrar diversas
pessoas numa mesma rede e possibilitou que
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carregássemos essas capacidades em todos os



momentos de nossa vida", disse Rheingold. "To-
do bolso vai virar uma gráfica, estação de trans-
missão, local de reunião e ferramenta de orga-
nização poderosa", prevê o guru.

Não contente em revolucionar o mundo por
meio de suas funções ligadas à comunicação, o
celular ainda está engolindo outras tecnologias
(leia o quadro), como câmeras digitais e toca-
dores de MP3. É a tão falada convergência di-
gital virando realidade. "O celular propicia aces-
so a muitas outras tecnologias que antes ficavam
isoladas", diz a pesquisadora Thais Waisman, do
Instituto Genius. Ela é especialista em "usabili-
dade", ou a maneira como as pessoas intera-
gem com a tecnologia. "O ser humano não tem
tempo para aprender a usar todos os aparelhos que
existem hoje. Como ele já se acostumou à inter-
face do celular, é natural que as outras tecnologias
sejam incorporadas a ele", diz ela.

Nem os livros escaparam à voracidade do tele-
fone móvel. No Japão, já é moda baixar da inter-
net livros inteiros para serem lidos no celular. Há
desde clássicos da literatura mundial até obras
escritas especialmente para esse meio, como é
o caso de Amor Profundo, assinado por um autor
que se identifica apenas como Yoshi. Misturan-
do erotismo e violência, a obra saiu das telinhas
do celular para as telas do cinema e também se
transformou em história em quadrinhos, progra-
ma de TV e até em um livro de verdade, com
2,6 milhões de cópias vendidas.

A imaginação humana aliada ao avanço tecno-
lógico faz aumentar ainda mais as utilidades do ce-
lular. Nos Estados Unidos, a organização Teen Ar-

rive Alive (Adolescentes Chegam Vivos) desen-
volveu um sistema no qual um celular munido de
GPS (sistema de localização por satélite) serve de
dedo-duro. Além de informar por onde o jovem
anda, o celular ainda informa aos pais a veloci-
dade em que ele estava dirigindo. Já no Japão, o
telefone móvel está sendo usado como chave
de casa, crachá eletrônico e até carteira - basta
digitar uma senha no próprio celular para pa-
gar a conta de um restaurante, por exemplo. Na
Universidade de Aomori, no Japão, as listas de
chamadas foram substituídas por mensagens de
texto - todos os estudantes presentes à aula de-
vem enviar um SMS à direção da escola com uma
senha mostrada pelo professor durante a aula pa-
ra comprovar presença. Já a empresa BEDD lan-
çou um serviço de agência matrimonial inédito
em Cingapura. O usuário deve preencher um ca-
dastro indicando seu perfil e o da pessoa pro-
curada. Essas informações são então armazena-
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DIFUSÃO
As câmeras dos
celulares são usadas
por soldados americanos
no Iraque (à esq.j
e por devotos em
romaria na Itália (à dir.)

das no celular. Quando o solitário dono do apare-
lho cruzar com uma possível alma gêmea que tam-
bém esteja cadastrada no mesmo serviço, os dois
celulares se comunicarão pelo bluetooth (comu-
nicação por ondas de rádio) e colocarão os dois
pombinhos em contato. O cenário urbano, aos pou-
cos, também começa a se modificar graças aos ce-
lulares. Nos EUA, alguns restaurantes como o
Chelsea's Biltmore Room, em Nova York, inaugu-
raram cabines telefônicas sem telefone - elas são
voltadas para os usuários de celular usarem à von-
tade seus aparelhos, sem incomodar ninguém e,
principalmente, sem serem incomodados pelo ba-
rulho externo.

As ligações tendem a ser mais longas e freqüen-
tes com o preço do impulso caindo. O futuro mais
ambicioso disso é uma linha de pesquisa que os
fabricantes de aparelhos desenvolvem, mas não
divulgam muito. Eles estão pesquisando proto-
colos que permitam a um aparelho celular entrar

em contato com outro diretamente. Se um usuá-
rio chamar outra pessoa, que esteja num raio de
apenas alguns quilômetros (algo freqüente na
área urbana), o aparelho vai estabelecer a comu-
nicação com o celular da pessoa chamada sem
passar por nenhuma operadora, como um wal-
kie-talkie. A ligação será grátis. Inclusive, a pró-
xima fronteira para os fabricantes é criar uma
tecnologia que elimine as operadoras, hoje seu
principal cliente e parceiro de negócios.

O pequeno aparelho celular já é um negócio tão
vital, tanto pelo peso financeiro quanto pelo im-
pacto de marketing, que virou ao avesso o univer-
so das empresas de tecnologia. Cerca de 1,4 bi-
lhão de pessoas já circulam pelo planeta com um
telefone móvel no bolso e sonham com outro mo-
delo mais avançado exibido nas vitrines. Com o
lançamento acelerado de aparelhos com novas
funções, como filmadora e música, o tempo de
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troca caiu para cerca de 12 meses em média.



Graças a isso, o mercado mundial de celula-
res movimentou cerca de US$ 70 bilhões em
2004. O negócio é tão vital que corresponde
a 33% do faturamento anual de US$ 10,8 bi-
lhões da Samsung, um conglomerado indus-
trial que fabrica tudo, de ar-condicionado a
DVDs. Não é à toa que a telefonia móvel vi-
rou o foco das empresas de tecnologia em ge-
ral. A Intel, maior fabricante mundial de pro-
cessadores para computadores, não enxerga mais
grande possibilidade de crescimento do merca-
do de PCs. No último ano, a empresa dedicou a
maior parte do orçamento de US$ 4,8 bilhões a
pesquisas para desenvolver chips de celulares.

As vendas de música, como ring-
tones ou MP3 de canções comple-
tas para download em celulares,
são estratégicas para a indústria fo-
nográfica. O selo musical Virgin,
da Inglaterra, um dos mais impor-
tantes do mundo, lançou chips de
telefones GSM no mercado britâ-
nico, como se fosse uma operado-
ra. Quem instala um chip da Vir-
gin no celular pode fazer e receber
chamadas e ainda tem acesso ao
banco de músicas de artistas do selo para baixar.

Com a convergência de funções para os apare-
lhos de bolso, os próprios fabricantes de celulares
estão vendo o perfil do negócio mudar. A Nokia,
empresa finlandesa que cresceu como a maior fa-
bricante de celulares, é desde o ano passado tam-
bém a maior vendedora de câmeras fotográfi-
cas, à frente de marcas tradicionais do setor, co-
mo Kodak, Fuji, Sony, Nikon e Canon. Tanto a No-
kia, que tem 35% do mercado de telefonia móvel,
quanto a Motorola, que vem em segundo, com
14%, já se preparam para brigar em outras fren-
tes de mercado. "Em dois ou três anos, também
estaremos disputando a liderança nos mercados
de filmadoras, tocadores de MP3 e computadores

As pessoas
cada vez mais

seguram
o celular nas
mãos, mesmo

sem usá-lo

de mão", diz Fiore Mangone, gerente de produ-
tos da Nokia no Brasil. As duas empresas pode-
rão se tornar polivalentes, como os competido-
res orientais Samsung e LG, da Coréia do Sul, e
Panasonic, do Japão. Enquanto isso, os fabrican-
tes de produtos tradicionais são obrigados a pe-
gar carona no negócio das montadoras de celular.
A Kodak e a HP fizeram parcerias para imprimir
as fotos dos celulares Nokia, por exemplo. "Isso é
importante porque não conseguimos desenvolver
tudo internamente", explica Mangone.

Diante disso tudo, até o telefone fixo está sen-
do obrigado a se reinventar. Os fabricantes de
aparelhos sem fio já estão lançando modelos

que copiam o visual e as funções
dos celulares. Alguns podem até
enviar mensagens SMS. "Na
maior parte dos mercados, a te-
lefonia fixa não cresce mais. Em
alguns lugares, ela tende até a en-
colher", diz Humberto Cagno, di-
retor de telecomunicações da Sie-
mens no Brasil. Os analistas apos-
tam é que as redes de telefonia fi-
xa e móvel vão se juntar. No mer-
cado americano, já há aparelhos

que funcionam como celular e telefone sem fio.
O próximo passo do celular deve ser tornar-

se uma extensão da memória de cada ser hu-
mano. Isso pode ser vislumbrado pelo Lifeblog,
um software lançado neste ano pela Nokia que
roda em um PC comum. Ele permite ao usuário
organizar no computador tudo o que passa pe-
la memória do celular: agenda telefônica, fotos,
compromissos agendados e mensagens enviadas
ou recebidas. Tudo isso já no formato de um blog
na internet, atualizado toda vez que o celular é
sincronizado com o computador. Brincadeira de
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criança da era digital.

COM LUCIANA VICÁRIA
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