
O FUTURO É AGORA
Controlar glicose no sangue, brincar de karaokê,
até matar mosquitos. Japoneses e coreanos não se
cansam de inventar novos usos para o celular

JOÃO SORIMA NETO, DE SEUL

O s japoneses e coreanos estão dian-
te de um grande desafio: descobrir

a cada dia novos serviços para ofere-
cer aos usuários de celulares, ávidos
por novidades. As novidades a cami-
nho parecem ficção científica. Em bre-
ve, será possível, por exemplo, contro-
lar o nível de glicose do sangue pelo
celular, uma facilidade para quem tem
diabetes. Bastará soprar numa espécie
de bafômetro acoplado ao aparelho e
a resposta vem em segundos. Outra in-
venção asiática é o Mosquito Killer, um
serviço em que o aparelho emite ultra-
sons de alta potência que matam mos-
quitos. E para os donos de cachorros
há o Dognostic, um celular que é pre-
parado para interpretar o latido do ani-
mal. É possível saber quando o cão es-
tá triste, doente ou com fome. "Na Co-
réia e no Japão, o futuro da telefonia
celular já chegou", diz Juhan Kim, di-
retor de Novos Negócios da Qualcomm
Coréia, empresa líder no planeta em
desenvolvimento de produtos e solu-
ções wireless (sem fio).

A revolução que está acontecendo do
outro lado do planeta tem uma explica-
ção. Esses países já estão vivendo a ter-
ceira geração da telefonia celular. Es-
sa tecnologia é conhecida por 3G. Sua
diferença para as tecnologias que exis-
tem agora é a velocidade de transmis-
são de pacotes de dados. Ela é dez ve-
zes superior à atual. É isso que permi-
te oferecer uma ga-
ma de serviços ini-
maginável até ago-
ra. A 3G apareceu
há três anos na Ásia
e, de lá para cá, não
pára de crescer. À
Europa, chegou em
2004 e nos demais
continentes dá os
primeiros passos.
No Brasil, os celulares ainda trabalham
no chamado ambiente 2,5G, um estágio
de transição para a tecnologia 3G. Mas
as operadoras brasileiras já começaram
a corrida para oferecer os melhores ser-
viços típicos da 3G. "Hoje baixar mú-
sicas inteiras ou assistir a um vídeo é
mais demorado. Com a 3G, a rapidez se-

rá impressionante", diz André Mafra,
gerente de Divisão de Conteúdo de Da-
dos da Vivo, a maior operadora do país.

No Japão, de quase 90 milhões de
usuários de celular, mais de 19 milhões
já migraram para a tecnologia de ter-
ceira geração. Na Coréia, o número
também impressiona, considerando o
pouco tempo de vida da 3G. Calcula-
se que, de cada três aparelhos em uso,
um já esteja funcionando com a nova
tecnologia. Atualmente, existem 37 mi-
lhões de assinantes de telefonia celu-
lar no país. Essa migração é o sonho das
operadoras. Para elas, significa mais di-
nheiro no cofre. A receita com a trans-

missão de voz vem
caindo. Além da
concorrência das
operadoras de tec-
nologia fixa, o cres-
cimento do Voip
(transmissão de voz
pela internet, por
computador) aju-
dou a derrubar
mais o faturamen-

to nesse segmento. A 3G está inverten-
do essa equação. Na Coréia, a receita
com transmissão de dados da SK Te-
lecom, a maior operadora do país, com
19 milhões de usuários, já representa
22% do faturamento. Neste ano, pode-
rá chegar a 30%. Há cinco anos, não
passava de 4% a 5%, mesmo patamar
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em que o Brasil está agora. Estima-se
que, quando um cliente troca seu celu-
lar básico por um modelo capaz de bai-
xar toques musicais, vídeos ou outros
serviços, ele aumenta em três vezes sua
rentabilidade para a operadora.

No Brasil, onde o subsídio derruba a
rentabilidade das operadoras, a 3G po-
de ser a tábua de salvação. Elas já de-
tectaram uma mudança de comporta-
mento interessante do brasileiro em re-
lação ao celular. Antes, o consumidor
queria o aparelho mais bonito, o últi-
mo tipo. Agora, está mais interessado no
que ele pode proporcionar, como câme-
ra, MP3 e outras novidades. É meio ca-
minho andado para oferecer os mais va-
riados serviços. A disposição do brasi-
leiro em experimentar novas tecnolo-
gias, entretanto, não é garantia de su-
cesso absoluto. Há uma barreira impor-

tante: o bolso. No país, sete entre dez
celulares são do tipo pré-pago. E a ren-
da per capita do brasileiro é três vezes
menor do que a do coreano. Além dis-
so, na Coréia, a migração para os ser-
viços de alta velocidade se dá de for-
ma econômica e rápida, porque o país
adotou a mesma tecnologia digital co-
mo padrão, o CDMA. No Brasil, há duas
tecnologias padrão - CDMA e GSM.

Enquanto a 3G não chega de vez, o
brasileiro pode acompanhar a distância
o que acontece do outro lado do mundo
e se preparar para o futuro. A varieda-
de de serviços disponíveis é de impres-
sionar. Só na Coréia, há 500 empresas
trabalhando para desenvolver novos
conteúdos para o celular. Dá para ler um
livro ou ter um dicionário no celular. Re-
servar uma passagem de avião ou o
quarto de um hotel já é realidade. Vi-

deogames, karaokê, jogo de cartas, sis-
tema de navegação para veículos, cota-
ção das Bolsas de Valores - tudo isso
já está à mão. No Japão, a sofisticação
é tamanha que existem aparelhos com
um cartão inteligente embutido que per-
mite aos usuários fazer pagamentos em
lojas, comprar passagens em trens e até
abrir portas de hotéis com apenas um
movimento do celular. Fila para esses
usuários é coisa do passado. O cliente
carrega o cartão com até US$ 500.

Ver televisão na tela do celular é outra
mania. Principalmente na Coréia. Há
programas que são lançados primeiro
na tela do celular. É possível assistir a
canais de TV aberta, a cabo e canais es-
peciais apenas para o celular. Um usuá-
rio que queira ver TV na telinha sem
limite de tempo, baixar músicas de seu
conjunto preferido e jogar seus games
paga em média US$ 48 por mês. Nas
empresas, já se faz videoconferência
usando o celular. E um serviço que ser-
ve também para os pais acompanharem
cada passo dos filhos. Custa US$ 2 por
minuto. O catch music é uma tecnolo-
gia que mostra que não há limite nes-
se campo. O aparelho é capaz de reco-
nhecer uma música que está tocando no
rádio, procurá-la e entre seis e 15 segun-
dos baixar a música da internet. Basta o
usuário dar o comando. "Cada usuá-
rio poderá personalizar seu aparelho com
os serviços que mais lhe interessam",
diz Dong Joon Shin, diretor de Negócios
Globais da KTF, a segunda maior ope-
radora da Coréia. Como se vê, não há
limites nesse universo.
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