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Operadoras se preparam para introduzir a terceira geração de telefones celulares no Brasil 
 
Depois de uma seqüência de tecnologias, modelos e recursos que ascenderam e decaíram na 
jovem história da telefonia celular, o mundo se prepara para embarcar definitivamente na 3G, a 
terceira geração da telefonia celular. Com ele, será possível fazer coisas que até então só 
aconteciam no cinema, como assistir aos destaques do noticiário da TV pela tela do celular em 
meio a um congestionamento de trânsito, baixar os gols do campeonato durante o almoço ou ligar 
para o chefe em outro estado para mostrar ao vivo e em cores o andamento das obras da nova 
filial. 
 
No Brasil, que começa a dar os primeiros passos rumo à 3G neste ano, o assunto foi largamente 
discutido durante o 2005 CDMA Latin America Regional Conference, evento organizado pelo CDMA 
Development Group (CDG) que reuniu, entre os dias 18 e 20 de abril, no Rio de Janeiro, empresas 
como Qualcomm, Lucent, Nortel Networks, Huawei, Vivo e Nokia, entre outras. 
 
Com os aparelhos 3G, a função voz vai perder a graça diante dos dados - arquivos de textos, 
fotos, músicas e vídeos de alta qualidade passam a ser transmitidos em questão de segundos. O 
motivo? A velocidade de transmissão de dados nas redes de terceira geração é gigantesca em 
comparação à 2G e à 2,5G. É como comparar um Fusca a uma BMW. 
Na tecnologia EV-DO (Evolution-Data Optimized), que é de terceira geração, por exemplo, o 
download de um arquivo poderá chegar a até 2,4 Mbps (megabits por segundo), velocidade 40 
vezes superior ao acesso discado de Internet. Com tamanha potência, será possível realizar voz 
sobre IP (VoIP), videoconferência, jogos em tempo real e até atualizar o blog pelo celular. 
 
Impasse tecnológico 
Mas não é para jogar seu atual aparelho na lata do lixo, pois as mudanças não acontecerão da 
noite para o dia. Há muitas questões para serem resolvidas e nenhuma delas tem a ver com a 
maturidade da tecnologia. Por trás do desejo dos usuários em ter um aparelho com cara de 
Jetsons, o mercado brasileiro de telecom se encontra em pé de guerra. De um lado, há um grupo 
de operadoras móveis e fabricantes defendendo a abertura urgente de um leilão de licenças 3G, 
enquanto de outro há um time querendo postergar a decisão da Anatel (Agência Nacional de 
Telecomunicações) por dois anos. 
 
Para entender o que se passa nessa disputa é preciso saber que, atualmente, o Brasil trabalha 
com três tecnologias de telefonia celular - GSM, CDMA e TDMA -, mas apenas as duas primeiras 
devem sobreviver. Apesar de a Vivo ser a maior operadora do País e a única a ter aderido à 
tecnologia CDMA, o GSM ganha em número de operadoras e de assinantes. Segundo Luis Minoru, 
gerente-geral do Yankee Group, consultoria especializada em telecomunicações, o Brasil 
contabilizava, em março, cerca de 26 milhões de assinantes GSM, contra 20 milhões CDMA, 21 
milhões TDMA e 255 mil em analógico. 
 
A Vivo, tecnicamente a única operadora do País a atuar em 3G, sai na frente. No final do ano 
passado, ela lançou a tecnologia CDMA2000 1xEV-DO, mas só para conexões por meio de um 
cartão modem PCMCIA. É no segundo semestre que Hilton Mendes, diretor de inovação em 
terminais e plataformas da empresa, garante que a rede EV-DO começa a operar para celulares. 
`Com o EV-DO, vamos entrar no mundo da multimídia de forma nunca vista no Brasil`, promete 
Mendes. Até o final do ano, a Vivo espera contabilizar 200 mil usuários em EV-DO e um portfólio 
de 12 modelos de aparelhos 3G. 
 
 
 



Para Marco Aurélio Rodrigues, presidente da Qualcomm do Brasil (desenvolvedora de produtos e 
serviços de telefonia móvel e pioneira no padrão CDMA), apesar de o EV-DO permitir maior 
velocidade de transmissão, a 3G só explodirá no Brasil quando as operadoras GSM migrarem para 
o WCDMA, o que causaria mais `charme e barulho` no mercado e colocaria o País definitivamente 
na terceira geração de celulares. Rodrigues prevê que, em 2008, serão cerca de 350 milhões de 
assinantes WCDMA no mundo. Mas ele acredita que, se o Brasil não iniciar agora o leilão para as 
licenças em WCDMA - dando tempo para construção das redes no próximo ano e início dos 
serviços em 2007 -, o País não vai só perder o timing da evolução tecnológica, mas também bons 
negócios. `A 3G no Brasil significará oportunidades de exportações de hardware e software e 
desenvolvimento de competência local`, diz Rodrigues, que lembra que, em 2004, o País exportou 
US$ 1 bilhão de produtos de telecom. 
 
Receita turbinada  
Se por um lado a ida para a 3G é uma atitude que exige investimentos, por outro o que está em 
jogo com a terceira geração dos aparelhos é o futuro e a sobrevivência das operadoras, que têm 
amargado prejuízos nos últimos anos. No Brasil, por exemplo, dos pouco mais de 68 milhões de 
donos de celulares, 80,2% têm sistema pré-pago, sendo que muitos só usam o telefone para 
receber ligações e os que não o fazem utilizam predominantemente a voz. 
 
Segundo Perry LaForge, diretor executivo do CDMA Development Group (CDG), a 3G deverá 
atingir 50% do mercado mundial de celulares em 2009.  
 
Independentemente das discussões envolvendo tecnologias e padrões, uma coisa é certa. Com a 
ascensão da terceira geração dos celulares, os usuários deverão usar intensamente seus 
aparelhos, o que levará operadoras GSM e CDMA a atingir o mesmo fim: fazer com que seus 
assinantes gastem mais no fim do mês. 
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