
VoIP AVANÇA RUMO AOS CELULARES
Os serviços de voz sobre

IP vão, em breve, invadir
o mundo móvel e oferecer
preços mais competitivos
aos usuários de celulares.

Mas quem será que vai
liderar essa nova onda?

á não há dúvidas no mercado de
que os serviços de voz sobre IP
(VoIP) vão, em algum momento,

invadir o mundo móvel e oferecer preços
mais competitivos às tarifas pagas pelo uso
de voz nos celulares. A grande dúvida é se
as operadoras móveis vão participar de for-
ma ativa dessa oferta ou irão aguardar o
ataque de empresas inovadoras, a exemplo
do que aconteceu na telefonia fixa, no mer-
cado brasileiro.

Quando se leva em consideração o
mercado mundial, a grande referência na
oferta de serviços inovadores de teleco-
municações é a Ásia. No Japão, a febre
atual é a da banda larga no celular. O nú-
mero de acessos de banda larga via termi-
nais móveis superou o volume feito via
PCs. De acordo com o relatório do Minis-
tério da Informação e das Comunicações
do Japão, 69,2 milhões de japoneses usa-
ram o celular para acessar a web de altís-
sima velocidade contra 66 milhões que op-
taram pelo computador.

Líder no ranking mundial de celulares, a
China foi ainda além da banda larga, com o
anúncio feito pela operadora móvel Hut-

chison Whampoa, que selou contrato com
o Skype, por meio de sua subsidiária euro-
péia, para lançar o primeiro serviço comer-
cial com VoIP para celulares. O teste da par-
ceria acontecerá na Suécia e, em seguida, o
serviço deve ser estendido para Áustria, Itá-
lia e Reino Unido. Como o caminho trilha-
do por esses países geralmente dita a evo-
lução das telecomunicações em todo o
mundo, a grande questão é saber se o pró-
ximo passo do VoIP no Brasil será ou não a
terceira geração dos celulares.

A maioria dos fabricantes de rede com
operações no País não tem nenhuma dúvi-
da desse destino, mas também reconhece
que aqui esse futuro está, mais uma vez, to-
talmente atrelado à vontade política. Isso
porque a freqüência, onde a tecnologia da
terceira geração opera com padrão
WCDMA, precisa ainda ser licitada pela
Anatel. A boa notícia é que já existem alter-
nativas para antecipar esse futuro com as
atuais redes da telefonia móvel. "As redes
3G são quase um pré-requisito para oVoIP
no celular. Digo'quase'porque já há tecno-
logias que viabilizam essa oferta sem a ne-
cessidade da terceira geração", observa Wil-

son Cardoso, diretor de engenharia e rede
da Siemens Communications.

Uma dessas tecnologias é a combinação
da rede IP com acesso Wi-Fi e o uso de ce-
lulares. A idéia é que o usuário passe a fa-
lar via VoIP por meio do acesso Wi-Fi. Des-
sa forma, a operadora móvel ofereceria um
serviço de banda larga via Wi-Fi e cobraria
o mesmo como serviço tradicional quando
o usuário estivesse fora da cobertura. Para
isso, porém, o celular tem de ter interface
Wi-Fi com GPRS/EDGE, padrão já dispo-
nível na rede de todas operadoras móveis
do Brasil, com exceção da Vivo.

Esses aparelhos já existem porém, são
caros. Os modelos lançados em junho pe-
la BenQ e pela Motorola custam, respecti-
vamente, 3 mil reais e 2,5 mil reais. "Esse
é o preço sugerido, mas nos pilotos de
grandes corporações esses terminais são
mais acessíveis e não são considerados
barreira de custo nos projetos", justifica
Manuel Coelho, diretor de produto da
BenQ. Ele acrescenta que o modelo está
sendo utilizado em dois pilotos corporati-
vos, mas nenhum deles ativou a aplicação
VoIP até agora.



Dessa vez, no entanto, as operadoras pa-
recem estar à frente das grandes empresas,
que no passado anteciparam o uso do YoIP
em suas redes corporativas. Cardoso, da
Siemens, revela que desde junho uma ope-
radora fixa nacional em parceria com uma
operadora móvel testa a interface IP da re-
de fixa para oferecer VoIP pela rede sem fio
(Wi-Fi) através de um celular. "A previsão é
terminar o piloto em setembro", informa o
executivo. O teste poderá resultar no lança-
mento comercial do primeiro serviço VoIP
via celular no Brasil. O desafio, segundo o
executivo, é as operadoras aceitarem o no-
vo modelo de negócios, que impõe o com-
partilhamento das receitas de dados e voz
como opção para não perderem a receita de
voz tradicional.

De acordo com Mercedes Martin, direto-
ra comercial da área de soluções móveis pa-
ra América Latina da Alcatel, há muito in-
teresse das operadoras brasileiras pelo pro-
jeto que combina as tecnologias Wi-Fi e
VoIP. "Acredito que em 2007 já haverá ser-
viços oferecidos comercialmente ao usuário
final", prevê Mercedes, ao acrescentar que
a Alcatel está prestes a fechar mais de um
piloto similar ao da Siemens com duas ope-
radoras diferentes ainda neste ano. A dire-
tora ainda acrescenta que o grande apelo do
serviço segue a premissa do VoIP na área fi-
xa, ou seja, preço. "Imagino que as opera-
doras vão oferecer o serviço por meio de ta-
rifas fixas com acesso ilimitado", prevê.

PARCERIA OU CONCORRÊNCIA

Se não há dúvida entre os fabricantes que a
oferta de VoIP via celular será uma realida-
de brasileira, mistérios não faltam quando
se analisa a estratégia das operadoras. O
discurso contra 3G das operadoras GSM já
prevaleceu na decisão da Anatel, que em
tempos de eleição terá ainda mais dificul-
dade para lançar o leilão das tais licenças
ainda este ano. Além disso, se as empresas

móveis seguirem o caminho das irmãs fixas,
a oferta de VolP via Wi-Fi pode repetir o
exemplo da G\T, que saiu na frente com
VolP na área fixa, afetando mais tarde a re-
ceita de voz dos grandes grupos, que só
agora tentam recuperar o investimento que
não foi feito no passado.

"Xeste momento, nem analisamos esta
hipótese de oferecer VoIP via celular", diz
Alberto Blanco, diretor de novos negócios
do grupo Telemar (leia-se Oi, Oi VoIP eTe-
lemar). O executivo explica que VoIP é ape-
nas uma tecnologia que pode ser viabiliza-
da dentro do celular desde que esteja co-
nectado à rede de dados da operadora. "É
preciso oferecer pacotes de dados de altís-
sima velocidade no celular ao usuário, que,
além\do serviço contratado, também preci-

saria de um aparelho com Wi-Fi e EDGE.
Ou seja, a viabilidade tecnológica até exis-
te, mas há dúvida sobre a viabilidade eco-
nômica. E a possibilidade de o usuário que-
rer um serviço desses ainda é muito peque-
na neste momento", acrescenta Blanco.

Com dificuldade ou não, as previsões
são de que haverá um movimento de ade-
são maciça dos usuários a esses serviços. A
consultoria In-Stat prevê já para 2010 um
volume de 132 milhões de celulares com
conexão sem fio pelo padrão Wi-Fi vendi-
dos no mundo. A pesquisa da In-Stat ain-
da prevê mais lançamentos desses apare-
lhos com suporte a serviços de VoIP por

meio de sistemas como o Skype.
Outro grande sinal que aponta para es-

se caminho é a aliança do Google e do
Skype com duas empresas de investimen-
tos - a Index Ventures e a Sequoia Capital -
para investir 18 milhões de euros (cerca de
45 milhões de reais) na FonTechnology, em-
presa baseada em Madri (Espanha), que
quer construir uma rede global de hotspots
Wi-Fi. A meta é instalar um milhão de pon-
tos de acesso até 2010. Na Inglaterra, a ope-
radora British Telecom (BT) já confirmou o
lançamento, ao longo de 2006, de 20 mode-
los diferentes de celulares GSM/Wi-Fi para
oferta do serviço BT Fusion, que usa Wi-Fi
para oferta VoIP.

Ao analisar esse cenário, Rodrigo Uchoa,
gerente de desenvolvimento de novos ne-
gócios da Cisco, ainda lembra que o Skype
nunca construiu uma rede própria para tor-
nar-se o fenômeno mundial de voz sobre IP.
Do outro lado, uma das principais barreiras
das empresas tradicionais de telecomunica-
ções ainda é o alto investimento de rede.
Diante desse paradoxo, o executivo acredi-
ta que se não houver parcerias e pioneiris-
mo das operadoras móveis, a chance de se
repetir o mesmo movimento visto na área
fixa é muito grande. "A partir do momento
em que as operadoras móveis começarem a
oferecer banda no acesso móvel surgirão
novos fornecedores para explorar essa in-
fra-estrutura de maneira inteligente", con-
clui Uchoa.

Com as peças já dispostas nesse tabulei-
ro, a estratégia das operadoras parece ser
simples: se hoje já existem 10 milhões de
usuários VoIP deixando de pagar tarifas tra-
dicionais às chamadas incumbents brasi-
leiras, de acordo com a pesquisa feita pela
Cisco e IDC, amanhã essas empresas po-
derão recuperar essa base com a oferta de
VoIP via celular em parceria com suas em-
presas-irmãs. (PorCeila Santos, especial para
COMPUTERWORLD)
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