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No Brasil, a telefonia móvel caminha a passos largos e faz do país um dos maiores mercados do 
mundo. Mas engana-se quem imagina que os impecilhos para ir mais longe esbarram nos limites 
da tecnologia; aqui, o que precisa evoluir é o consumidor. 
 
Quando você quer falar com uma pessoa, a primeira reação é ligar para o celular. Tenta uma vez, 
duas, e na terceira tentativa, basta a ligação cair novamente na caixa postal para seu mundo vir 
abaixo. Agora imagine a situação há pouco mais de dez anos, quando ninguém tinha telefone 
móvel. Quando um interlocutor passava dois dias foras do escritório, e só era possível localizá-lo 
três dias depois, ninguém se queixava. Pois o que podia se fazer? Nada. Mas, de lá para cá, muita 
coisa mudou, e o celular causou tamanha dependência na vida das pessoas que ninguém mais se 
imagina sem ele. Até aqui, tudo bem, é realidade e todo mundo já se acostumou. Mas alguém 
consegue vislumbrar o dia em que o celular funcionará como uma espécie de controle remoto de 
sua vida? Então, prepare-se: as tendências da área apontam para bem próximo a isso.  
 
Porém, para chegar a esse dia, a telefonia móvel depende da evolução do público consumidor. 
Dos 88 milhões de linhas habilitadas no Brasil, cerca de 80% são pré-pagas. Com isso, o baixo 
custo torna pouco rentável para as operadoras trazerem ao país uma tecnologia mais sofisticada, 
como a 3G, que permite adotar mais recursos para os aplicativos. "Não adiantaria implementar 
uma rede 3G para o eixo da Berrini (avenida na região sul de São Paulo) até o aeroporto de 
Congonhas, pois se a pessoa saísse dessa área, o recurso deixaria de funcionar", diz Silvio Lemos 
Meira, cientista chefe do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (C.E.S.A.R.). 
 
Segundo ele, o desafio para as operadoras que atuam em território nacional é diminuir a 
inadimplência e estimular o uso de outros serviços, como o envio de SMS. "O número de linhas 
habilitadas é gigante, portanto, a penetração é boa. O que precisa agora é massificar o uso do 
celular", explica Meira. Dado esse passo, ficará mais fácil tirar proveito de tudo o que a telefonia 
móvel pode proporcionar.  
 
O Distrito Federal é o estado com a maior densidade de celulares do Brasil, com 106,5 aparelhos 
para cada 100 habitantes. Fonte: Agência Nacional das Telecomunicações (ANATEL) 
 
Qual é a sua rede?  
O território brasileiro é coberto por três padrões de tecnologia: o Time Division Multiple Access 
(TDMA); o Global Standard Mobile (GSM), que significa Sistema Global para Comunicações 
Móveis; e o Code Division Multiple Access (CDMA), que quer dizer Acesso Múltiplo por Divisão de 
Código. O TDMA é um sistema de celular digital que funciona dividindo um canal de freqüência em 
até seis intervalos de tempo distintos. Cada usuário ocupa um espaço de tempo específico na 
transmissão, o que impede problemas de interferência. Porém, é uma tecnologia mais antiga e 
que perdeu bastante mercado por aqui.  
 
O GSM é um sistema também digital baseado em divisão de tempo, como o TDMA, e é 
considerado a evolução deste sistema, pois permite, além de outras coisas, a troca de dados do 
usuário entre telefones através do Sim-Card e acesso mais rápido a serviços WAP e internet, via 
sistema GPRS. Afora ter aparelhos mais modernos à disposição, o cartão Sim-Card permite mudar 
de celular com mais facilidade e levar junto a agenda telefônica. 
 
A tecnologia GSM é utilizada como padrão para telefonia celular digital na Europa desde 1992, e 
está presente nas Américas desde 1983, portanto, é o sistema de maior cobertura em todo o 
mundo. Apesar disso, essa tecnologia ainda é recente no Brasil, e por isso sua abrangência 
nacional ainda não tem o mesmo alcance das demais operadoras já instaladas.  
 



Já o CDMA é um sistema de celular digital que funciona transformando a voz ou os dados 
transmitidos pelo usuário, a partir de seu aparelho, em um sinal da rádio codificado, o qual é 
recebido pelas antenas e transformado novamente para o receptor. Segundo a União 
Internacional de Telecomunicações, a tecnologia CDMA deve ser a tecnologia-base para uma das 
migrações previstas para a terceira geração de telefonia celular - vai permitir transmissões, por 
exemplo, de vídeo com alta qualidade.  
 
Por aqui, a tecnologia CDMA é dominada pela Vivo, operadora originada da antiga Telesp Celular 
(em presa pública). Com a privatização, a Vivo herdou as antenas instaladas pela Telesp no Brasil 
inteiro e, assim, passou a oferecer atualmente a melhor cobertura do país.  
 
15 anos de história - a evolução dos aparelhos 
 
Às vésperas da virada de 1990/1991, no Rio de Janeiro, o celular dava seu primeiro sinal de vida 
no Brasil. O MicroTAC, com flip, da Motorola, era considerado o mais leve da categoria, com 290 
gramas, e sua bateria durava 90 minutos em uso e 15 horas em stand by. Cinco anos depois, o 
StarTac, do mesmo fabricante, deu início à moda dos aparelhos clamshell (do tipo concha de 
marisco). Em 1998, vieram os pré-pagos. A partir daí, as mudanças foram cada vez mais rápidas. 
Em 2002, a novidade era o celular com display colorido e, no ano seguinte, a câmera fotográfica. 
 

 
PRIMEIRO - O MicroTAC, da Motorola, chegou ao mercado no final de 1990 
 

CLAMSHELL - O StarTac virou objeto de desejo em 1996 



 
 

PRÉ-PAGO - O 330W, da LG Electronics, chegou ao mercado em 1998 
 
 

CORES- O display colorido era a novidade do Nokia 3530 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO Em 2003, os aparelhos ganharam câmeras. Ao lado, o 
Twist, da Samsung. 

 
 
Portabilidade numérica  
 
O principal obstáculo para que a pessoa substitua a operadora é a questão do número da linha. 
Quem mantém a mesma linha há muito tempo ainda resiste em trocar de empresa. Porém, em 
um futuro breve, será possível continuar com o mesmo número do celular, além do número fixo, 
mesmo que o consumidor mude de região. Em alguns países essa portabilidade numérica - termo 
usado para esse recurso - já é realidade. "O número vira a identidade da pessoa", diz Fiore 
Mangione, gerente de produtos da Nokia. No Brasil, esse importante passo depende de 
regularização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), mas, segundo Mangione, há 
chances de isso acontecer a partir do próximo ano. 
 
O que mais vai convergir  
 
Primeiro foram os joguinhos, depois a máquina fotográfica, em seguida foi a vez do MP3. 
Atualmente, os celulares integram esses serviços, e a expectativa é que em um espaço curto de 
tempo uma série de outros recursos migrem para o aparelho. "Cinco ou dez anos é um período 
longo para a vida do celular. Muito antes deste prazo eles ganharão novas funcionalidades", 
acredita Magione, que aposta em um tempo menor ainda para que o celular se transforme em 
controle remoto. "Ele vai permitir que uma pessoa acione, do escritório, o ar condicionado de 
casa, encha a banheira, escolha a temperatura da água e deixe tudo pronto para quando chegar 
após o expediente". 
 
Uma das tecnologias que não deve tardar a cair no gosto do público é a Location Based Services 
(LBS). Em suma, ela possibilita calcular a posição geográfica do celular - e, claro, do usuário - em 
determinada área de cobertura, por meio da triangulação dos sinais das ERBs (estações rádio-
base). Para jogos on-line ou multijogador, o LBS permite, por exemplo, que, em um jogo de tiro, 
haja confronto de jogadores que residam em áreas próximas, como bairro x bairro ou até cidade x 
cidade. Entretanto, para que o LBS funcione para os usuários, ainda necessita superar algumas 
barreiras importantes. É preciso ter uma interação eficiente entre as redes de várias operadoras; 
um plano de assinatura mensal de baixo custo - o usuário não pode pagar por tráfego de dados 
indefinidamente; e, principalmente, aplicativos, além de jogos, que usem a tecnologia de forma 
criativa e desafiadora. 
 
Entre os mais ligados  
    
O Brasil é o sexto país em número de celulares, de uma lista com 183 países, segundo dados da 
União Internacional de Telecomunicações (UIT), referentes a 2004, e deve chegar ao quinto lugar 
até o final de 2005, excedendo os 88 milhões de unidades e superando a Alemanha.  



O país avançou no ranking, neste ano, superando a Itália e o Reino Unido, mas foi ultrapassado 
pela Rússia, que cresceu 104%. Na liderança está a China, com 335 milhões de celulares e 312 
milhões de telefones fixos, seguida pelos Estados Unidos, com 181 milhões e 178 milhões, 
respectivamente. 
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