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Operadoras européias começam a instalar filtros para tentar evitar a disseminação de mensagens 
publicitárias indesejadas  
 
A praga dos spams, antes restrita aos emails, contaminou também os celulares.  
 
Os dados confirmam: segundo a empresa de pesquisa eMarketer, cerca de 76 bilhões de 
mensagens publicitárias não solicitadas serão enviadas no mundo todo em 2003; e a BrightMail, 
especializada em bloqueio de spams, avalia que eles já representam 48% do tráfego de emails 
que passam por seu sistema.  
 
Outra prática que está gerando protestos são os "scams", aquelas mensagens sedutoras do tipo 
"gosto de você, ligue para tal número para saber quem sou", que atraem os usuários para um 
número que cobra automaticamente a chamada. Em 2002, a britânica Mobile Data Association 
identificou 16,8 bilhões de mensagens pagas pelos incautos do Reino Unido, um número que 
deverá aumentar para 20 bilhões neste ano. A entidade inglesa que regula o setor, Independent 
Committee for the Supervision of Standards of Telephone Information Services, recebeu 1.210 
reclamações em 2002 e multou 134 empresas ou indivíduos em £ 1,1 milhão.  
 
Para tentar conter o avanço dos marqueteiros desonestos, a subsidiária holandesa da operadora 
de telefonia móvel Vodafone Group está instalando filtros que negam acesso ao material enviado 
por empresas não identificadas, com plano de expandir a tecnologia para toda a Europa. A 
Orange, do Reino Unido, pretende fazer o mesmo.  
 
Setor bilionário  
 
O novo serviço Global Wireless/Mobile Forecast, do instituto de pesquisa The Yankee Group, prevê 
que a receita global de assinaturas celulares crescerá dos US$ 387 bilhões verificados em 2002 
para US$ 584 bilhões em 2007 -- volume equivalente ao da produção mundial de petróleo bruto.  
 
O relatório da empresa, divulgado nesta semana, sugere que a tecnologia wireless de maior 
crescimento nos próximos quatro anos será a de GSM (incluindo GPRS e WCDMA), com market 
share mundial de 80% em 2007 (contra 70% em 2002), seguida por CDMA (cdmaOne e 
CDMA2000), com avanço de 13% para 16% no período; TDMA e PDC, por outro lado, estão se 
tornando obsoletas e tendem a desaparecer no médio prazo.  
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