
Em rede nacional 
 
O roaming do serviço móvel de dados depende de acertos na rede e, principalmente, de acordos 
comerciais entre operadoras 
 
   
O surpreendente crescimento da telefonia móvel no mercado brasileiro, que tem superado todas 
as expectativas em termos de número de assinantes no serviço de voz, deverá repetir o êxito 
também em dados. No entanto, o roaming desses serviços ainda depende de acertos na rede e, 
principalmente, do estabelecimento de acordos comerciais entre as operadoras. Essas ações 
permitirão ao usuário o acesso nacional sem restrições de cobertura – o que já ocorre no SMS 
(serviço de mensagens curtas).  
Mas no caso de aplicações específicas como a automação de força de vendas, o acesso fica, por 
enquanto, restrito à área de cobertura da operadora contratada, e deve evoluir em sintonia com 
os investimentos na expansão das redes e ampliação das tecnologias.  
 
Para os executivos entrevistados, o roaming não será um fator capaz de impedir o crescimento 
das soluções de dados móveis, mas todos concordam que o interesse das operadoras é viabilizá-
lo. Quanto ao aspecto tecnológico, a questão será definida gradualmente, tanto para a infra-
estrutura, que dispõe de soluções e protocolos, quanto para a área de terminais, setor no qual 
circulam notícias do desenvolvimento de aparelhos GSM/CDMA e GSM/TDMA em outros países.  
 
Na verdade, “o mercado de dados móveis começou a evoluir no Brasil, a partir do final de 2002, 
com a introdução das redes GSM/GPRS e CDMA 1xRTT”, avalia Ricardo Costa, analista de wireless 
do IDC. Ele lembra que o roaming de dados está no início e vai evoluir de acordo com a 
velocidade de implantação dessas tecnologias em outras localidades. “Isso vai levar de três a 
quatro anos”, estima Costa, destacando que a tendência é conquistar outro tipo de público, além 
do corporativo, para um barateamento dos serviços de dados. “Os protocolos já existem, mas há 
necessidade de desenvolvimento nessa área para garantir a interoperabilidade dos usuários de 
tecnologias distintas”, diz o analista.  
 
As telcos que utilizam o padrão TDMA deverão migrar para as tecnologias GSM ou CDMA. No 
entanto, “o TDMA tem maior facilidade para o roaming entre as operadoras, tanto em voz quanto 
em dados, pois ele se baseia numa solução comutada por circuito, que, apesar de não oferecer 
altas taxas de transmissão, é hoje a única com ampla cobertura no país”, explica Marcos Blois, 
gerente de wireless da Nortel Networks.  
 
Isso não ocorre com as tecnologias CDMA 1xRTT e GSM/GPRS, nas quais a transmissão se dá de 
forma diferenciada, ou seja, por pacote, dificultando o roaming de voz e dados entre elas. De 
acordo com Blois, já existe uma plataforma de dados composta de hardware e software – o 
roaming agent – que identifica o assinante e unifica os acessos à internet, provendo serviços em 
ambas as redes. O cliente, por sua vez, precisa ter uma placa ou um telefone que suporte as duas 
tecnologias, podendo incluir o recurso de WLAN (Wireless LAN).  
 
Para Luiz Cláudio Rosa, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Lucent Technologies, 
“o roaming de dados é mais simples de ser resolvido do que o de voz. No caso do SMS ou do 
MMS, é possível transferir mensagens de texto e multimídia entre as tecnologias, pois não 
existem limitações nas redes para transmitir informações via internet. Esse tipo de correio é 
facilmente administrável e interoperável”. Rosa entende que no caso de as aplicações verticais, 
como a automação de força de vendas, “trata-se de um simples exercício de aplicação de TI, no 
qual o meio de acesso rádio transfere a informação que roda dentro da empresa. E isso pode ser 
feito por meio de um firewall, permitindo a conexão do usuário por aparelhos de diferentes 
tecnologias. O único limitante é a velocidade”.  
 



Enfim, “não há barreiras intransponíveis sob o ponto de vista técnico, o maior entrave continua 
sendo comercial, pois a operadora muitas vezes não tem interesse em tornar a rede disponível 
para outra empresa, por considerar a tecnologia um diferencial competitivo”, destaca o executivo, 
lembrando que a indústria enxerga o terminal como o elemento de tradução entre as linguagens 
diferentes dos diversos padrões. “A aposta é que o aparelho móvel fará a convergência entre as 
redes, dispondo de multitecnologias e multifreqüências”, sinaliza Rosa. “Analisando a interface 
aérea, o roaming se dará em função dos terminais e não da infra-estrutura”.  
 
Rogério Boros, consultor de soluções da Nokia, frisa que existem vários fatores no roaming de 
dados. “Na tecnologia GSM, por exemplo, o roaming está disponível para o SMS, hoje bastante 
avançado. No entanto, ainda não existe um acordo entre as operadoras para o padrão GPRS, que 
seria fundamental para viabilizar o roaming no serviço de transmissão de mensagens multimídia 
(MMS). Para que isso seja possível, é preciso instalar um equipamento chamado boarder gateway, 
que faz a interconexão dessas redes. Ele se baseia no GPRS Tunnelling Protocol (GTP), cuja 
função é permitir o envio de pacotes de dados entre as redes”.  
 
  
 
Segundo Boros, os aparelhos são outro fator a ser considerado. A Nokia, por exemplo, já tem o 
modelo 6340 GSM/TDMA/AMPS, que atende as freqüências 800/1900 MHz e está sendo vendido 
no mercado norte-americano desde o ano passado.  
 
A Siemens, por sua vez, trabalha para o incremento do uso das aplicações corporativas como 
automação de força de vendas (Mobile Office), localização de frotas, acesso à internet, entre 
outras. “No momento, contamos com handsets GSM/GPRS e ainda não está em nossos planos o 
lançamento de um terminal GSM/CDMA. Porém, pretendemos introduzir o padrão EDGE, o qual 
alcança velocidades de 384 Kbps”, informa Marco Antonio Neves, gerente de soluções móveis da 
empresa. Ele considera fundamental o roaming de dados para o incremento da receita das 
operadoras e acredita que o GSM apresenta maior facilidade, devido à padronização e à 
independência do terminal. “Com o GPRS será a mesma coisa. Basta instalar o boarder gateway 
entre as operadoras para viabilizar o roaming”, destaca.  
 
Para Eduardo Moreira Baptista de Sousa, diretor da área de evolução de redes móveis da Ericsson, 
quando se fala em roaming é fundamental considerar também os acessos WLAN no ambiente 
público, que estão cada vez mais disseminados e contam com cartões PCMCIA para essa 
integração, tanto para a tecnologia GSM quanto CDMA. “A infra-estrutura local e os sistemas 
envolvidos nesse ambiente devem ser preparados para que os serviços sejam colocados à 
disposição do usuário de forma transparente, além de permitir correta interoperabilidade entre 
eles. Os acordos entre as operadoras precisam abranger os ambientes nacional e internacional, 
considerando também os provedores de conteúdo. Na tecnologia GSM, por exemplo, o próprio 
SIMCard pode habilitar os serviços de dados em roaming”, explica Sousa.  
 
Para ele, um ponto importante é a adaptação do conteúdo regional dos serviços para o 
atendimento nacional e internacional do usuário. “O roaming contribui de forma significativa para 
o serviço de dados, mas o principal problema está na ampliação dessa oferta, com mais conteúdo, 
segmentação e preços adequados para a demanda”, salienta Sousa, acrescentando que este ano 
será decisivo, não só em função da consolidação das redes como também pela necessidade de 
aumento de receita, produtividade e redução dos custos por parte das operadoras.  
 
Enquanto os fornecedores de equipamentos e infra-estrutura avançam nas soluções tecnológicas e 
no desenvolvimento de aplicações para permitir amplo uso dos serviços, o mercado de celular 
passa por uma acomodação, com fusões e aquisições entre as operadoras. Além disso, as telcos 
estão investindo na expansão das redes para ampliar a cobertura no território nacional.  
 



A Vivo investe na expansão do CDMA 1xRT – tecnologia presente em algumas localidades em São 
Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Bahia e Sergipe – e, até o final do 
ano, pretende expandir a tecnologia CDMA 1xRTT para outros locais como o Rio Grande do Sul e a 
Região Centro Oeste.  
 
  
 
Segundo Hilton Mendes, diretor de inovação de produtos e serviços, “faz parte do portfólio da Vivo 
para os serviços de dados, o WAP e a possibilidade de conexão do celular ao computador. A 
empresa também dispõe de algumas aplicações específicas como automação de força de vendas”.  
 
Para o serviço SMS, a Vivo firmou parceria com a BCP, Telecom Américas, Oi e TIM. O restante 
dos acordos de roaming está sendo feito dentro do próprio grupo, já que a empresa possui ampla 
cobertura nacional, predominantemente CDMA. A operadora também testa o padrão EVDO, cujos 
planos prevêem a oferta de serviços a partir de 2004 e, no momento, está empenhada em 
disseminar o uso de dados em dispositivos celulares junto ao segmento corporativo. Com essas 
ações, a telco estima que, em 2004, esses serviços deverão representar 10% de seu faturamento.  
 
Já para Oi, que tem apenas um ano de operação, os recursos de SMS e mensagens multimídia são 
as opções disponíveis em dados para os assinantes. A operadora optou pela tecnologia GSM/GPRS 
e só em SMS dispõe de acordos com a TIM e a Vivo, abrangendo usuários do padrão TDMA e 
assinantes em mais de 50 países com a tecnologia GSM. “O serviço já existe desde o lançamento 
da empresa e atinge 1,7 milhão de usuários”, informa Alberto Blanco, diretor de marketing da 
empresa.  
 
Na área de abrangência da Oi já existe roaming em GPRS, que hoje cobre oito dos 16 estados que 
fazem parte de sua área de concessão.  
 
Embora o TDMA não tenha possibilidade de evoluir para a 3G, as operadoras que possuem esse 
padrão têm encontrado opções para atender o usuário corporativo, desfrutando da amplitude 
dessa planta no país, que facilita o roaming. A BCP Empresas, por exemplo, trabalha com três 
tecnologias nos serviços de dados, que variam de acordo com a necessidade do cliente e o 
investimento disponível. Uma delas é o CSD (Circuit Switched Data) que utiliza o celular como 
interface dial-up, permitindo taxas de transmissão de 9,6 Kbps no TDMA e o roaming com todas 
as plantas de segunda geração. Nessa modalidade, a cobrança é feita pelo tempo de duração da 
chamada. “Há, ainda, a possibilidade de usar o SMS e também o CDPD, que viabiliza a 
transmissão de dados por pacotes, porém com abrangência local na área de cobertura da BCP”, 
descreve André Vicente Mirra Galante, gerente de marketing da área corporativa da operadora.  
 
Galante explica que, em SMS, a BCP também tem clientes de rastreamento e logística, soluções 
nas quais é possível monitorar cargas e veículos nacionalmente. De acordo com o executivo a 
operadora prevê, para 2004, uma representatividade de 5% na receita da operadora para os 
serviços de dados.  
 
A Telemig Celular também utiliza a tecnologia CSD para a oferta de serviços de dados e dispõe de 
aplicações como o acesso à internet via WAP, acesso à web convencional pelo notebook conectado 
ao celular e telemetria. De acordo com Cássio Luis Batista, engenheiro de desenvolvimento de 
novos serviços, “uma alternativa ao CSD é o SMS, que tem atendido algumas aplicações com 
baixa tarifação, como exemplo, os serviços de gerenciamento de localização de veículos e 
telemetria”.  
 
Batista comenta que “o roaming ainda é um fator limitante para o crescimento dos serviços de 
dados pela diversidade de tecnologias. A tecnologia CSD está disponível onde houver cobertura. 
Mas no WAP ainda falta acordo entre as operadoras, apesar da possibilidade de implementá-lo 
tecnicamente. Já, para o SMS, a Telemig possui acordos comerciais com todas outras operadoras 



TDMA”. Dentre as dificuldades, ele aponta a regulamentação, o estágio atual do desenvolvimento 
dos terminais móveis e o fato de os serviços estarem muito vinculados aos diferentes padrões 
móveis. No entanto – sinaliza o gerente – “as recomendações do projeto IMT2000, da ITU 
(International Telecommunication Union), propõem que os sistemas 3G proporcionem o 
provimento de serviços globais, independente da tecnologia de acesso”.  
 
  
 
Terminais facilitarão roaming  
 
A Qualcomm acredita que a solução do problema de roaming no mundo inteiro virá por meio do 
terminal. Tanto é que a empresa colocou à disposição dos fabricantes o chip MSM 6300, cuja 
função é permitir que o aparelho celular opere nos padrões CDMA 2000/1xRTT/GSM/GPRS. De 
acordo com Valerijonas Seivalos, vice-presidente da empresa, o chip se baseia numa nova 
tecnologia desenvolvida pela Qualcomm, denominada de ZIF ou freqüência intermediária zero, a 
qual permite alocação automática de freqüência no handset. “A Samsung anunciou o primeiro 
terminal com o chip acoplado, mas ainda não iniciou a comercialização no Brasil. A Qualcomm tem 
notícias de que mais três fornecedores deverão fazer lançamentos em breve”, adianta Seivalos, 
destacando que o principal mercado para o produto é a China, onde os usuários são obrigados a 
utilizar o SIMCard, e, portanto, ter dois terminais.  
 
De acordo com Seivalos, a Qualcomm realizou um estudo em 2001 para o desenvolvimento de um 
chip CDMA/TDMA, mas a demanda era muito pequena no mercado brasileiro e não viabilizava o 
projeto. Faz parte dos planos da empresa lançar, ainda no final deste ano, o chip MSM 6500, 
capaz de trafegar pelas tecnologias CDMA 2000/1xEVDO/GSM/GPRS. Simultaneamente estará 
disponível o chip MSM 6200, dirigido ao mercado europeu, com os padrões WCDMA/GSM/GPRS, o 
qual atende à tecnologia de terceira geração. “A Qualcomm não vai investir em EDGE”, afirma o 
vice-presidente da empresa.  
 
André Vargas, gerente de produto da divisão de celulares da Samsung, confirma a informação da 
Qualcomm quanto ao desenvolvimento do terminal CDMA2000/1xRTT/GSM/GPRS, mas ainda não 
tem maiores detalhes sobre o produto e sua disponibilidade comercial. “Este seria o primeiro 
terminal híbrido da empresa, que é tradicional em CDMA, lançou recentemente quatro aparelhos 
para TDMA e conta com dois terminais para GSM – negócio cuja maturidade se dará a partir do 
segundo semestre deste ano”, descreve Vargas. “Tecnicamente, a Samsung chegou a desenvolver 
um projeto para um terminal híbrido GSM/TDMA, mas no momento está acompanhando o 
movimento do mercado e avaliando a viabilidade para seu lançamento”, diz o gerente da 
Samsung. Ainda de acordo com ele, a fabricante também aposta na evolução dos serviços de 
dados e pretende lançar produtos semelhantes aos PDAs nas tecnologias CDMA e GSM. 
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