
A tecnologia
está morta?
Uma batalha entre os padrões EV-DV e EV-DO pode
indicar inicialmente que esta segunda saiu vencedora.
Mas o resultado pode se reverter mais à frente.
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No instável mundo da tecnologia, não é
necessário muito tempo para que
uma inovação oferecida como uma

grande esperança se torne um fracasso
comercial. Se existe alguma tecnologia de
telecomunicações que se enquadre neste
caso, é a evolução de dados/voz em CDMA
1X, mais comumente conhecida como EV-DV

Ainda no ano passado, os fornecedores
que demonstravam ao vivo o padrão EV-DV
na Cellular Telecommunications & Internet
Association (CTIA), nos Estados Unidos, e na
Sprint insistiam que essa tecnologia seria a
base do seu caminho de migração para a
3G. Atualmente, executivos da área de
telecomunicações ficam surpresos ao ouvir
esse acrónimo. Ainda há alguns
fornecedores que apostam nessa tecnologia,
mas para a maior parte, ela está nos seus
estertores. Como alternativa, o setor foca no
seu concorrente EV-data optimized (EV-DO).

DO, Airvana, Amit Jain. "Agora, o que
querem saber é como a revisão A do EV-DO
está progredindo e como a tecnologia VolP
está operando nela...O ímpeto do EV-DV
chegou ao fim."

Acompanhar o declínio do EV-DV é
muito simples - sua queda é quase
inversamente proporcional ao sucesso do
EV-DO, que começa com a implantação do
EV-DO pela SK Telecom em 2002 e inclui a
adoção dessa tecnologia pela operadora
japonesa KDDI e pela Verizon Wireless. A
última defensora do EV-DV era a Sprint, mas
sua sinalização para o lançamento do EV-
DO no ano passado pareceu ser a sentença
de morte do EV-DV.

O EV-DV está desaparecendo para
sempre? Pessoas do setor acham que o
EV-DO ainda vai operar por um período
muito longo. Parte considerável das maiores
operadoras em importantes mercados de
CDMA ou lançaram redes EV-DO, ou se
comprometeram em instalá-las. Sprint,
Verizon, KDDI e SK Telecom juntaram-se à

OPERADORAS EM IMPORTANTES MERCADOS DE CDMA OU
LANÇARAM REDES EV-DO, OU SE COMPROMETERAM EM
INSTALÁ-LAS. É 0 CASO DA SPRINT, VERIZON, KDDI E SK

TELECOM, BEM COMO A VIVO, NO BRASIL, A OPUS, NA
AUSTRÁLIA, E A BELL MOBILITY, NO CANADÁ.

No ano passado, o EV-DO era criticado
por sua "limitação de transmitir apenas
dados em um único canal", enquanto o EV-
DV era alardeado porque fazia a transmissão
de dados e voz em um único canal. Mas, a
julgar pela forma como operadoras e
fornecedores falam agora, parece que não
há quase nada que o EV-DO não consiga
realizar, se estiver convergindo voz e dados,
transmitindo vídeo, ou proporcionando
benefícios imediatos ao que as operadoras
querem atualmente de uma rede de dados
de banda larga móvel.

"Há um ano, íamos às reuniões e nossos
clientes sempre perguntavam sobre o EV-
DV", disse o diretor de gerenciamento de
produtos da fornecedora de tecnologia EV-

Vivo, no Brasil, à Opus, na Austrália, e mais
recentemente à Bell Mobility, no Canadá,
que também havia sido outra importante
defensora do EV-DV.

Muitas dessas operadoras também
sugeriram que prosseguiriam com o EV-DO
no caminho da migração para a revisão A -
a primeira tecnologia de acesso celular
capaz de comportar VolP fim-a-fim. Em
resposta, a maioria dos fornecedores ou
suspendeu completamente os planos para o
EV-DV ou desistiu dessa tecnologia para se
concentrar em EV-DO.

"A demanda do mercado por DV está
rapidamente desaparecendo", disse o vice-
presidente para gerenciamento de produtos
CDMA da Lucent Technologies, Mike

landolo. "É possível que nunca tenhamos de
construir um sistema DV. Ainda estamos
produzindo alguns itens sob encomenda
para a tecnologia, mas evidentemente
concentramos todos os nossos recursos em
DO. Só não retiramos o DV completamente
de circulação porque nem todas as
operadoras tomaram uma decisão."

Coexistência difícil
Antes do compromisso da Sprint com o

EV-DO, a ideia da operadora era que ambas
as tecnologias coexistissem. O EV-DV sairia
um ano ou dois depois dos lançamentos
iniciais, apenas para transmissão de dados.
No final, a própria Sprint mudou o destino
do EV-DV.

Mas o vice-presidente de marketing de
CDMA da Nortel Networks, Steve Searles,
acredita que o momento decisivo para o EV-
DO chegara bem antes. A tecnologia
ganhava impulso com operadoras asiáticas,
mas quando a maior operadora CDMA do
mundo, a Verizon Wireless, anunciou, em
2003, que prosseguiria com o EV-DO, houve
a verdadeira mudança de rumo. A decisão
da Verizon desencadeou uma série de
acontecimentos que fez com que todas as
operadoras norte-americanas reavaliassem
os seus planos para essa tecnologia.

A Nortel é uma das novas fornecedoras
que descartarão o EV-DV, só por economia
de mercado, afirmou Searles. O mercado
para CDMA não consegue comportar duas
tecnologias concorrentes que estão
oferecendo essencialmente as mesmas
capacidades. O negócio basicamente se
reduz a um dos handsets, disse Searles.

"Os preços dos handsets são
determinados pelos preços dos chipsets, e a
fabricação de chips é um negócio que exige
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grande volume de produção", declarou
Searles. "Isto porque Sprint e Verizon, ao
aproveitarem a tendência de uso do DO,
decretam o fim do DV."

Os fornecedores e operadoras concordam
que tanto o EV-DO quanto o EV-DV são
tecnologias igualmente viáveis. De fato, se se
examinar os padrões criados pelo 3G
Partnership Project (3GPP), para ambas as
tecnologias, as características finais de cada
uma delas parecem ser muito semelhantes,
quando se ignora as suas diferentes
estratégias em relação à voz. Evidentemente,
não foi a superioridade tecnológica que fez
com que o DO desbancasse o DV Em
verdade, um dos principais motivos pelos
quais o EV-DO venceu essa grande batalha
sobre o DV nas mentes das operadoras foi
simplesmente o seu timing.

"O DO é o que agora está
comercialmente disponível, e é nele que
estamos nos concentrando", disse o diretor
sénior de marketing de sistemas e gestão de
carteiras da Motorola, Eduardo Conrado,
que continua a desenvolver o seu EV-DV. "O
DO pode ser a única tecnologia clara agora,
mas esse será um jogo que ainda durará
vários anos. Teremos de esperar que as
operadoras avaliem as suas redes e adotem
as decisões tecnológicas finais."

Chance
O EV-DV ainda pode ter chance de se

recuperar. A grande vantagem é a sua
capacidade de proporcionar às operadoras
tanto voz quanto dados por banda larga em
um único canal, usando a mesma tecnologia
de voz digital legada que opera nas atuais
redes 1X. O EV-DO, como o seu nome
sugere, é uma tecnologia de dados
otimizada, e a sua atual versão, revisão 0,
exige um canal dedicado de 1,25 MHz para
transmitir dados em banda larga com
velocidade de até 2,4 Mbps no downlink.

Nessa configuração, uma operadora
com licença de 5 MHz teria de reservar um
canal para dados e operar com voz em 1X
nos outros dois. Isto não é um problema
para as instalações nos principais mercados
em que as operadoras estão tentando usar
o seu espectro da forma mais eficiente
possível, mas nos mercados periféricos de
classe média e das zonas rurais, as
operadoras muitas vezes usam apenas um
canal para ambos os serviços. O EV-DO as
força a usar dois canais nesses mercados.
Ao conjugar as capacidades de transmissão
de voz em EV-DV com uma velocidade de
downlink inicial maior (3,1 Mbps), será fácil
ver por que o EV-DV ainda poderá ter algum
atrativo. Mas depois a revisão A do EV-DO
entra em cena, ampliando capacidade do
link e incorporando QoS.

A princípio, as operadoras expressaram
ceticismo porque não se esperava que a
transmissão de voz fim-a-fim ocorresse muito
mais acima na escala evolutiva. Mas nos dois
últimos anos, a VolP decotou nas linhas
tradicionais, produzindo numerosas novas
tecnologias que otimizam a telefonia IP via
linhas telefónicas coaxiais e por redes Wi-Fi. O
núcleo do subsistema multimídia IP (IMS)

NAO FOI A SUPERIORIDADE
TECNOLÓGICA QUE FEZ COM
QUE 0 DO DESBANCASSE
0 DV. UM DOS PRINCIPAIS
MOTIVOS PELOS QUAIS
0 EV-DO VENCEU ESSA
BATALHA FOI 0 SEU TIMING.

também ganhou impulso no ano passado,
proporcionando não apenas canal baseado
em SIP para transmitir VolP, mas também a
promessa de serviços convergentes e
sofisticados a serem criados com VolP.

A interrupção do negócio, contudo,
ocorreu no ano passado quando o grupo que
padroniza o 3GPP2 divulgou os primeiros
detalhes sobre como a VolP funcionaria em
uma rede atualizada com a revisão A.

"A VolP passou de uma simples teoria
para os laboratórios", afirmou Gennady
Sirota.vice-presidente de gerenciamento de
produtos da Starent Networks, fornecedor
de tecnologia para redes CDMA.

Foi certamente esse argumento que
convenceu a Sprint a abandonar os planos
para EV-DV e se comprometer com versões
posteriores de DO. O vice-presidente para
desenvolvimento de tecnologias da Sprint,
Oliver Valente, disse que esta empresa
passou muito tempo avaliando ambas
tecnologias, e embora fosse mais propensa
a adotar a revisão A, só no fim do ano
passado sentiu-se em condições, com o
apoio da tecnologia para VolP, de se dedicar
plenamente à atualização.

A Sprint esforça-se para cumprir um
cronograma agressivo de instalação,
lançando os primeiros testes da tecnologia
para a revisão A no fim deste ano e no início
de 2006, sendo que o lançamento pleno
será no período de 2006 a 2007 e de
imediato haverá o lançamento dos serviços
VolP. A operadora disse que lançará sua
rede 3G neste mês, dando o pontapé inicial
para lançar nacionalmente a CDMA 1 x EV-
DO, com potencial para evoluir para a
revisão A do EV-DO ou EV-DV.

Afora os planos agressivos de lançamento
da Sprint, parte considerável das operadoras
provavelmente não instalará a revisão A até
2008, e nem mesmo depois. Por isso, a
maioria provavelmente adotará uma estratégia
cautelosa sobre a VolP, lançando serviços de
videoconferência e push-to-talk antes de
arriscar as receitas principais obtidas com voz
na nova tecnologia.

Enquanto o EV-DO tinha algumas
vantagens para colocação no mercado com
o lançamento pela SK Telecom, em 2002,
muitos fornecedores vinham preparando
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equipamentos para o EV-DV comercial nos
dois últimos anos. Um dos principais
motivos pelos quais os equipamentos nunca
chegaram ao mercado foi a Qualcomm.

O fator Qualcomm
A Qualcomm fabrica a maioria dos

chipsets que se transformam em handsets
para operar no padrão CDMA e em estações
radiobase, o que faz com que os fornecedores
dependam dos seus cronogramas de silício.
No caso da revisão C do EV-DV, a Qualcomm
simplesmente não lançou um chipset. Em vez
disso, optou por se concentrar na revisão D e
na maior capacidade de uplink. Essa medida
eliminou a revisão C e vários planos dos
fornecedores de instalar a tecnologia ao lado
do EV-DO.

Em 2003, a Qualcomm anunciou o CSM e
o MSM 6700, uma linha de chipsets que
combinava todas as tecnologias do
CDMA2000 por meio da revisão D do EV-DV
e do EV-DO. Na ocasião, a Qualcomm
informou que começaria a apresentar o
chipset em 2004, mas nada aconteceu, e
novos pontos de venda na Coreia do Sul
começaram a informar que a Qualcomm
desistira completamente do desenvolvimento
do EV-DV. Se a Qualcomm estiver realmente
fora do negócio de EV-DV, isso representará o
maior obstáculo para o futuro da tecnologia.
Se não houver chips da Qualcomm,
simplesmente não haverá telefones, exceto de
alguns fornecedores que imprimem o seu
próprio silício para 3G.

Um desses fornecedores, a Samsung,
informou que permanece inabalável diante dos
crescentes obstáculos ao EV-DV. Embora
tenha cancelado os planos de lançar a revisão

C do EV-DV está desenvolvendo uma linha de
produtos comerciais baseada na revisão D
desse padrão.

Para o gerente do portfolio de sistemas
wireless da Samsung, Jim Parker, o EV-DV
virá logo depois do DO na trajetória evolutiva
do CDMA 3G. A Samsung é a única
fornecedora que ainda não está persuadida
de que a revisão A do EV-DO possa
comportar VolP. Embora a VolP seja em
teoria uma tecnologia interessante, haverá
muitos problemas, disse Parker.

Quando se trata de estrutura física, as
operadoras não vão querer se arriscar em
uma plataforma de VolP que lhes
proporcione um produto com qualidade de

transmissão de voz inferior, não importa as
vantagens espectrais e operacionais que
tenha essa tecnologia, declarou Parker.
"Não queremos voltar aos velhos tempos
das ligações telefónicas para o exterior,
quando havia atrasos de até três
segundos", afirmou Parker.

Outra empresa influente em EV-DV é a
LG, titular de licenças e operando uma rede
de EV-DV ao vivo na Coreia. Obviamente, a
LG enfrentará enorme contratempo se a
Qualcomm desistir do padrão. Mas com
uma verdadeira rede de EV-DV operando
no mercado em rápida expansão de
inovação do CDMA, será difícil dizer se
essa tecnologia está completamente morta. (•)

Nada de aventuras solitárias

No Brasil, a decisão da Vivo pela
adoção do EV-DO em 2004 foi
totalmente influenciada pelo cenário

internacional, que mostrava uma tendência
de consolidação da tecnologia com
operações comerciais em algumas teles
desde 2002. "Chegamos a analisar o EV-
DV, mas não adianta agir de maneira
solitária; temos que ver o que as outras
operadoras estão fazendo por causa do
preço dos terminais e das ERBs (estações
radiobase)", revela o gerente de novos
serviços da Vivo, Alex Jucius. Segundo ele,
a escolha ocorreu em um momento
importante, em que a Vivo precisava de
uma tecnologia para dados em alta
velocidade. "O EV-DO já era uma tecnologia
madura e o EV-DV não estava disponível
comercialmente", justifica.

Para o gerente da Vivo, a Qualcomm
realmente atrasou a evolução do EV-DV ao
deixar de lançar o chipset da tecnologia. E
o gerente de operações e negócios da
Motorola, Wilson Fukuda Jr, concorda.
Segundo ele, sem o chip, não se criaram
equipamentos standards do EV-DV "A
Motorola nos EUA chegou a realizar várias
demonstrações da tecnologia, mas quando
o mercado exigiu maior velocidade de
dados, só havia protótipos", comenta.

Por sua vez, o gerente de marketing
tecnológico da Qualcomm, Hugo Swart,
alega que faltou demanda: "Tínhamos
chipsets EV-DV em desenvolvimento,
mas não vimos demanda para eles;
então, a Qualcomm acabou focando
recursos no EV-DO."

Mas Swart admite que o fracasso do
EV-DV foi uma questão de time-to-
market. "Seria possível uma combinação
entre EV-DV e EV-DO, mas só se
consegue baixar os custos com volume.

O EV-DO já tem mais de 13 milhões de
usuários e isso garante terminais e rede a
preços competitivos."

Após um ano de testes, que incluiu um
piloto no festival de inverno de Campos do
Jordão (SP) em julho de 2004, a Vivo
anunciou o lançamento oficial de sua rede
EV-DO em outubro do ano passado nas
cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e
Curitiba. O gerente da Vivo não descarta
uma futura implantação de EV-DV, mas
admite ser muito pouco provável que isto
aconteça, porque o mercado segue a
posição da Sprint. "Ninguém mais pede
EV-DV para avaliação", acrescenta
Fukuda, da Motorola.

Para Jucius, da Vivo, o
compartilhamento de voz e dados em um
mesmo canal oferecido pelo EV-DV ou a
possibilidade de fazer voz sobre IP (VolP) no
canal de dados prometido pela revisão A do
EV-DO só se converte em vantagem para a
operadora se ela puder crescer com a infra-
estrutura existente. "O que percebemos é
que temos cada vez mais demanda por
serviços de dados, o que justifica uma rede
dedicada para dados", diz o executivo.

E a revisão A do EV-DO vem em linha
com essa convergência para redes
totalmente IR Embora o EV-DV também
ofereça qualidade de serviço, o gerente
de engenharia da Lucent, Samuel
Lauretti, observa que é uma tecnologia
mais complexa e que voz sobre circuito é
o caminho inverso que tem sido feito
pelas operadoras. "Se compararmos a
voz por circuito com VolP na revisão A do
EV-DO, a segunda é mais eficiente
porque suporta um número maior de
conversações simultâneas na mesma
portadora", opina Lauretti.

Letícia Cordeiro
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