
3G, a revolução do celular  
 
Terceira geração permitirá usar telefone como computador móvel  
 
A publicitária Christina Lozano entra no carro atrasada para uma reunião. Ao dar a partida, ela 
lembra que não perguntou como chegar ao lugar do encontro. Christina pega o celular, abre 
um programa especial e procura o endereço da reunião. Na tela, um mapa mostra o trajeto 
que ela deve seguir.  
 
Do outro lado de São Paulo, Mark Drummond Addy, especialista em informática, está no 
supermercado e esqueceu se a mulher pediu para comprar agrião ou chicória. Mark liga para 
ela, aponta a câmera do celular para a prateleira e pergunta: “É isso mesmo que você quer?” 
Em casa, ela vê na tela do aparelho a imagem e dá as instruções. 
 
Enquanto Mark vai às compras, Wagner Jacinto fez o primeiro download no computador com o 
modem que acabou de comprar. Técnico de informática, ele esperava uma conexão mais 
rápida. Mas o aparelhinho, que se conecta à web pela rede de celular, é o único jeito de 
Wagner ficar online. Sua casa não é atendida por nenhum serviço de banda larga. “Antes lenta 
do que internet discada.”  
 
O cotidiano de Christina, Mark e Wagner tornou-se mais fácil porque eles já entraram no 
mundo da terceira geração da telefonia móvel (3G). Ou melhor, não só da telefonia, mas da 
comunicação móvel.  
 
O nome 3G é a definição dada às tecnologias de redes de celular - e de aparelhos - que levam 
internet rápida para os telefones móveis. Com a 3G as operadoras conseguem expandir o 
serviço de tráfego de dados entre aparelhos e suas redes. É isso que permite a pessoas como 
Christina, Mark e Wagner terem acesso à internet pelo celular com uma conexão até 70 vezes 
mais veloz do que ocorre hoje. Assim, podem consultar o mapa da cidade, enviar vídeos ao 
vivo ou usar modems para conectar o computador à web. Na rua, no supermercado ou em 
casa. 
 
Nos próximos dias as operadoras devem receber a autorização da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) para inaugurar serviços 3G. Será o desfecho que um processo que 
começou em dezembro, quando a Anatel fez um leilão para vender às operadoras as 
freqüências usadas para tecnologias 3G. Antes disso, Claro, Tim, Telemig e CTBC já tinham 
lançado serviços de banda larga móvel em algumas cidades. Como usavam outra faixa de 
freqüência, a conexão era mais lenta. 
 
Por enquanto, pelas características do mercado local, o maior atrativo da 3G é servir de 
alternativa à banda larga fixa, que não atende todas as localidades. A tecnologia vai 
impulsionar um mercado que deve movimentar US$ 25,7 bilhões este ano, segundo a 
consultoria The Yankee Group. 
 
A banda larga móvel não ficará restrita às grandes cidades. A Anatel espera que em oito anos 
cerca de 3,8 mil municípios sejam atendidos pelas redes 3G. Até 2016 as operadoras têm a 
obrigação de cobrir pelo menos 60% dos municípios com menos de 30 mil habitantes, 50% 
das cidades entre 30 mil e 100 mil habitantes e todos os municípios com mais de 100 mil. 
 
Se hoje em dia um computador praticamente não tem utilidade sem internet, em pouco tempo 
também será impossível pensar em um celular sem acesso (rápido) à web. 

 



Leia mais: 
 
3G cria nova família de serviços  
Filipe Serrano  
 
Com velocidade maior e custo mais baixo, operadoras devem investir para atrair clientes em 
mercado supercompetitivo  
 
Quando surgiram os primeiros celulares com chip - a tecnologia GSM - foi fácil entender as 
vantagens da mudança. Não era mais necessário habilitar linhas para telefones nas lojas. 
Bastava encaixar o chip num aparelho para usar o número. Com a chegada da 3G, a evolução 
tecnológica não fica tão clara e, por isso, é mais difícil de compreender. 
 
Usar celular para entrar na web não é novidade, mas com a 3G a conexão é mais veloz, chega 
a 7 megabits por segundo (Mbps). Antes a velocidade média era de 50 kilobits por segundo, 
quase a mesma da internet discada. Além disso, com a 3G o custo de tráfego de dados para as 
operadoras cai de 40% a 60%. Essa combinação estimula uma oferta maior de serviços. 
Operadoras passam a investir em downloads de música, vídeos para o celular ou mesmo em 
ferramentas para localizar endereços e lojas. 
 
Na prática, as tecnologias da 3G fazem a diferença para quem precisa estar conectado mesmo 
longe do computador. Pelo celular, ele pode receber e enviar e-mails, ver cotações da bolsa, 
checar sites, etc. “A capacidade de transporte de dados em uma rede 3G é quatro a cinco 
vezes maior ”, diz Rogério Loripe, vice-presidente de Redes da Ericsson, que instalou a 
tecnologia 3G para a Tim, Claro e Telemig.  
 
Mas a nova tecnologia tem um apelo maior num mercado competitivo, como o brasileiro. “O 
mercado de celulares é muito repartido entre as operadoras. Ao dedicar produtos e serviços 
para a terceira geração, elas conseguem roubar clientes das concorrentes”, diz Erasmo Rojas, 
diretor da América Latina e o Caribe da 3G Americas, associação que reúne operadoras e 
fabricantes de celular. 
 
Por trás do nome 3G está uma série de tecnologias. A principal delas, adotada agora no Brasil, 
é a High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) e permite acessar a web com até 7,2 Mbps. É 
uma versão atualizada da Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), mais lenta, 
introduzida primeiro pela Europa. O Brasil pulou a UMTS e entrou direto na HSDPA.  

 
Leia mais: 
 
Preço desestimula videochamada  
Filipe Serrano  
 
Experiência mundial mostra que aplicação tem mais efeito de marketing que utilização prática  
 
Fazer um telefonema e ver a imagem da pessoa ao vivo. Uma cena descrita por livros e filmes 
de ficção científica do passado tornou-se realidade com as tecnologias de terceira geração. Mas 
o que parece ser uma grande novidade enfrenta dificuldades práticas no mundo real. 
 
O primeiro problema está na falta de privacidade. Ao fazer uma ligação por vídeo tudo que a 
pessoa fala é reproduzido pelo viva-voz do aparelho, em alto e bom som. Se já é 
inconveniente acompanhar alguém falando ao celular, imagine escutar a conversa inteira? Em 



alguns telefones é possível tirar o som do alto-falante, mas é preciso colocar o aparelho no 
ouvido de qualquer maneira. 
 
Em segundo lugar está o preço. As videochamadas são mais caras do que as ligações comuns. 
Além disso, existe uma falta de necessidade prática. Por que alguém precisa mostrar a cara 
enquanto fala? 
 
“A videochamada é usada para compartilhar momentos, como mostrar um show a um amigo 
ou uma mãe que quer ver a filha. Só para conversar não tem apelo”, diz Fiamma Zarife, 
diretora de Serviços de Valor Agregado e Roaming da Claro.  
 
Quem assinou planos 3G confirma, como a publicitária Christina Lozano, que já fez ligações 
com vídeo para o irmão, o cardiologista Ricardo Zulkiewicz. “Uma vez mostrei um pôr-do-sol 
para ele. Gosto de colocar no vídeo as fotos gravadas no celular”, diz Christina. Para ela, a 
videochamada só serve como diversão. Praticidade, mesmo, é receber e-mail de trabalho fora 
do escritório ou procurar endereços. 
 
“A videochamada chama a atenção porque ajuda a explicar a utilidade do 3G, mas o uso no 
mundo é baixíssimo. As duas pessoas que se falam precisam de um celular compatível, o que 
é raro”, afirma Fábio Freitas, gerente de Ofertas Premium da Vivo.  
 
TV NO CELULAR 
 
A 3G também melhora a qualidade da transmissão pela internet de canais de TV para o 
celular. O serviço, porém, é pago e a maioria dos canais ainda é de TV por assinatura. A Claro 
e a Tim fizeram acordos com algumas emissoras. 
 
“A TV móvel precisa ser diferente do canal comum”, diz Pitter Rodriguez, gerente de 
Desenvolvimento de Negócios para Novas Mídias do Discovery Channel.  
 
“As pessoas não assistem a documentários completos de 50 minutos no celular. Normalmente 
usam o aparelho enquanto estão em um consultório médico, no ônibus, por, no máximo, 35 
minutos. Então colocamos trechos de 5 a 10 minutos dos programas que já foram ao ar. 
Montamos uma programação de 1 hora que se repete em loop. A cada semana, a programação 
é trocada”, explica o gerente. 
 
Rodriguez acredita que a 3G deve impulsionar a oferta de programas de TV e vídeos para 
celular, mas, por enquanto, o canal ainda não tem produzido programas só para as telas 
pequenas. 
 
Para Samantha Joanine, gerente no Brasil da Arena Mobile, empresa que desenvolve conteúdo 
para celular, com a 3G as empresas se sentirão atraídas a oferecer vídeos para o telefone. “Em 
vez de colocarmos para download apenas uma parte de uma série de TV, podemos deixar um 
episódio inteiro disponível.” 
 
Mas a TV pelo celular enfrenta um concorrente de peso: a TV digital. Celulares adaptados para 
receber o sinal digital funcionam como uma televisão portátil, com os canais abertos, e a 
transmissão é de graça. 
 
OUTROS SERVIÇOS 
 



Com a chegada da 3G a grande aposta é nos serviços online para celulares. O diretor de 
tecnologia da CTBC, José Antônio Fechio, vê na localização de endereços e serviços pelo 
telefone uma enorme utilidade. “Se o aparelho tiver um GPS, a pessoa pode digitar a palavra 
‘sushi’ e ver o restaurante japonês mais próximo com a rota para chegar até ele”, afirma.  
 
No entender de Juliano Braz, diretor da Takenet, uma empresa de conteúdo para celular, a 3G 
vai abrir caminho para os games online e ainda para as comunidades virtuais, como o Orkut. 
“Na terceira geração as pessoas conseguem navegar com mais facilidades por sites mais 
elaborados”, diz Braz.  

 
Leia mais: 
 
Muitos consumidores nem sabem, mas já têm telefones da 3.ª geração  
Renato Cruz  
 
Muita gente já tem aparelhos 3G no Brasil. E provavelmente nem sabe. Segundo estimativas 
da Oi, cerca de 10 milhões dos 125 milhões de celulares no mercado já são de terceira geração 
eles estão entre os modelos mais sofisticados oferecidos pelas operadoras. “Atualmente, esses 
aparelhos funcionam em 2G”, explicou Alain Riviere, diretor de Regulamentação e Estratégia 
da Oi. A consultoria The Yankee Group estima que, em 2012, haverá mais de 35 milhões de 
usuários de 3G no Brasil. 
 
A principal característica da tecnologia é a banda larga no celular, mas ela também aumenta a 
eficiência no uso de radiofreqüências para os serviços de voz. O lançamento nacional da 3G 
promete esquentar a competição no mercado de telefonia móvel. A Claro, a TIM, a Telemig 
Celular (hoje Vivo) e a CTBC já ofereciam a 3G, na faixa de 850 megahertz, que era usada 
para a tecnologia TDMA, de segunda geração. Agora, todas as operadoras preparam pacotes 
de 3G em 2,1 gigahertz, a principal faixa da terceira geração. O leilão das freqüências foi 
realizado em dezembro, mas as empresas ainda aguardam a assinatura de contratos com a 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). 
 
A maioria das operadoras tem uma estratégia de 3G baseada na banda larga. Roberto Rittes, 
diretor de Operação Móvel e Novos Negócios da Brasil Telecom, disse que a empresa traçou 
uma estratégia diferente. “Resolvemos pensar a tecnologia de uma maneira mais abrangente.” 
A Brasil Telecom pretende lançar um plano chamado Máximo, em que os clientes fazem 
quantas chamadas quiserem para telefones da operadora pagando tarifa única de R$ 99. Outro 
serviço, que inclui mensagens de texto, dados e videochamada, custará R$ 199. “A 3G torna 
mais barato o serviço de voz para a operadora.”  
 
As maiores operadoras de celular hoje são a Vivo (com 30,3% do mercado), a TIM (25,9%), a 
Claro (24,8%) e a Oi (14,9%). A Oi vai ampliar sua área de atuação. Ela comprou no ano 
passado licenças para São Paulo, e planeja operar no Estado até o começo do segundo 
semestre. 
 
O celular chegou ao Brasil em 1990, no Rio. Naquela época, o cliente da estatal Telerj 
precisava fazer um depósito caução de US$ 22 mil. De um serviço elitista, o telefone móvel 
acabou se tornando o principal instrumento de massificação da telefonia no País. Em março, 
havia 125,8 milhões de celulares, comparados a cerca de 39 milhões de fixos. Segundo 
pesquisa do NIC.br (que registra domínios de internet com final .br), 74% dos domicílios 
urbanos do País têm telefone móvel, enquanto somente 45% contam com o serviço fixo. 
 



Além da competição entre as empresas, o pré-pago foi um fator que impulsionou a 
popularização do telefone móvel. Em março, 81% dos celulares eram pré-pagos, que, apesar 
da tarifa por minuto bem mais cara que a do pós-pago, permitiram aos consumidores de baixa 
renda acesso ao serviço. 

 
Leia mais: 
 
Claro tem planos de celular; Tim aposta na banda larga  
Renato Cruz e Filipe Serrano  
 
A Claro lançou a 3G somente para clientes do pós-pago. Os planos que combinam voz e dados 
custam a partir de R$ 87,90. O mais barato dá direito a 70 minutos de chamadas locais, 10 
megabytes de download da internet, 10 minutos de voz sobre protocolo de internet, 10 
minutos de videochamadas, 30 torpedos, 10 minutos de televisão e 30 mensagens multimídia.  
 
Fora dos planos, a videochamada custa R$ 0,60 por minuto e cada megabyte de tráfego pela 
internet sai por R$ 6. Para assistir à TV o custo é de R$ 0,20 por minuto. Também é possível 
assinar pacotes. Para ver TV por um dia inteiro, o valor é de R$ 3,30. Por uma semana o preço 
é de R$ 10. E R$ 30 para ter o serviço durante um mês. 
 
Já os planos de dados custam a partir de R$ 49,90 por mês. Eles estão disponíveis nas 
velocidades de 250 kilobits por segundo (Kbps), 500 kbps e 1 megabit por segundo (Mbps). 
 
A velocidade é diferente da taxa de download (megabytes ou kilobytes por segundo), ao baixar 
um arquivo da internet. 
 
A TIM manteve os planos de banda larga que tinha antes do 3G e criou dois novos. Eles 
servem tanto para o celular quanto para o modem e também só estão disponíveis nos pós-
pagos. 
 
Um dos planos oferece acesso ilimitado à internet com velocidade de até 1 Mbps, por R$ 99,90 
ao mês, e outro de até 7 Mbps, por R$ 159,90.  
 
A empresa também oferece pacotes de TV via celular. O de 30 minutos custa R$ 3,99, o de 
120 minutos R$ 5,99 e o de 24 horas R$ 9,99. As videochamadas terão o mesmo custo das 
ligações comuns até o fim de junho.  

 
Leia mais: 
 
3G em ação 
 
Saiba o que você pode fazer com as tecnologias de terceira geração dos celulares, quanto 
custa ter todas essas vantagens no telefone ou no computador e tire as dúvidas sobre como 
entrar na telefonia móvel do futuro. 
 



 
 

 
 



 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

Leia mais: 
 



Tecnologia competirá com banda larga  
Renato Cruz  
 
Em 1.210 cidades, o telefone celular é hoje a única alternativa ao acesso à internet por meio 
de linha discada  
 
Com a chegada da 3G, as operadoras de celular prometem competir com as fixas pelo 
mercado de banda larga. Existem no Brasil mais municípios com serviços de dados via celular 
do que com acesso de internet rápida. O estudo Barômetro Cisco de Banda Larga, da 
consultoria IDC, apontou que, no fim do ano passado, havia 8,1 milhões de conexões de 
internet rápida no País, das quais 602 mil via rede de celular. 
 
Segundo o Atlas Brasileiro de Telecomunicações, da revista Teletime, a banda larga fixa está 
presente em 2.135 cidades brasileiras, o que representa 38,4% dos municípios. Em 
comparação, a comunicação de dados pela rede celular, com tecnologias de 2,5 G, cobre 3.345 
municípios. Ou seja, em 1.210 cidades o telefone móvel é a única opção à conexão discada. 
 
“O maior benefício da 3G é a internet móvel”, afirma Renato Ciuchini, diretor de Planejamento 
Estratégico e Novos Negócios da TIM. “Muitos serviços são os mesmos, mas a experiência é 
diferente.” A TIM anunciou dois planos de acesso ilimitado à internet, com velocidades de 1 
megabit por segundo (Mbps) e 7,2 Mbps. O plano mais veloz é comparável ao de 8 Mbps 
oferecido pelas operadoras fixas e pelas empresas de TV a cabo. 
 
Desde 2005, a Vivo opera uma tecnologia de dados chamada EV-DO, que também é 
considerada 3G. Ela permite conexões com velocidade maior que 1 Mbps, mas não chega aos 
7,2 Mbps oferecidos pelas novas redes. “A grande diferença será a velocidade mais rápida e 
um pouco mais de qualidade nos vídeos”, diz Hugo Janeba, vice-presidente interino de 
Marketing da Vivo. “Com as licenças que compramos, vamos ter mais espectro. A telefonia 
celular é um negócio de escala e precisamos ter uma rede preparada para o crescimento.” 
 
“A banda larga brasileira vai dar um salto com a 3G”, diz Marco Aurélio Rodrigues, presidente 
da Qualcomm do Brasil. A empresa é proprietária de patentes da tecnologia 3G. “Em um prazo 
muito curto, ela estará presente no País inteiro.”  
 
Wally Swain, vice-presidente sênior para Mercados Emergentes da consultoria The Yankee 
Group, vê a 3G como uma tecnologia para competir com as soluções fixas somente no curto 
prazo. “A necessidade de lançar a 3G rapidamente é mais uma necessidade de marketing”, 
afirma o consultor. “A 3G está mais relacionada com o uso mais eficiente do espectro do que 
com serviços de dados. Para a Claro, lançar a 3G primeiro significou mostrar que ela é mais do 
que uma operadora de aparelhos baratos.” 
 
A Claro lançou seu 3G em novembro de 2007. O serviço está disponível em 40 cidades, em 
Brasília, Goiás, Pernambuco, Ceará, Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul. Os pacotes de dados 
têm velocidade de até 1 Mbps. Alguns clientes, no entanto, ficaram decepcionados com a 
velocidade. “Houve problemas no início, porque é uma experiência singular no Brasil”, 
reconhece João Cox, presidente da Claro. “Tínhamos muita coisa que aprender.” 
 
Cox explica que, quando o serviço foi lançado, não havia como saber qual seria o perfil de 
consumo. “A gente cobre a cidade inteira e, de repente, descobre que a demanda está 
concentrada em alguns pontos.” A Claro teve de mapear itens como horário de pico e consumo 
médio. “A demanda é tamanha que a entrega se torna complexa.”  
 



CONEXÕES 
 
8,1 milhões são os assinantes de banda larga no País 
 
602 mil dos acessos de internet rápida usam a rede de telefonia móvel 
 
2.135 cidades brasileiras são atendidas hoje pela rede fixa de banda larga 
 
3.345 cidades do País contam com a rede de comunicação de dados via celular 
 

 
 

Leia mais: 
 
Em cinco anos, a quarta geração  
Ethevaldo Siqueira 
 
Imagine, leitor, um celular capaz de receber e transmitir imagens de TV de alta definição, 
baixar filmes inteiros em poucos segundos, fazer videoconferências móveis e acessar outras 
redes sem fio de alta velocidade com protocolo IP, como Wi-Fi, WiMAX ou WiMesh. 
 
Absurdo? Não. Assim será a quarta geração (4G) do celular, que se supunha estar 
amadurecida por volta de 2015 ou 2020, mas que pode chegar antes de 2012. 
 



Façamos um roteiro do caminho possível rumo à 4G, começando pelo fato de a terceira 
geração (3G) estar estreando no Brasil com velocidade típica de 3,6 megabits por segundo 
(Mbps). Isso é só o começo. Como a tecnologia vem evoluindo muito rápido, já podemos 
antecipar alguns dos próximos passos.  
 
Na Inglaterra, a operadora Vodafone começa a oferecer ainda este semestre serviços de 
Download e Upload de Alta Velocidade por Pacotes (High Speed Packet Access ou HSPA) à 
velocidade de 7,2 Mbps. No Japão, a operadora NTT DoCoMo promete serviços HSPA a 14,4 
Mbps até o final do ano. 
 
Testes de campo já provaram, no entanto, que o celular de 3G pode transmitir dados (ou 
imagens) a velocidades muito superiores aos 14,4 Mbps oferecidos pelos japoneses. 
Operadoras européias - como Deutsche Telekom, Orange ou Vodafone - já participam de 
testes bem-sucedidos a 30, 50 e 100 Mbps. 
 
Num passado recente, cada salto tecnológico na velocidade de transmissão ganhava um nome 
específico, com uma multiplicidade de siglas - GPRS, EDGE, EVDO ou HSPA. À falta de nome 
mais sofisticado, pesquisadores se referem hoje a essas tecnologias com velocidades elevadas 
pelo nome genérico de Evolução de Longo Prazo (LTE, do inglês Long Term Evolution). 
 
Essa fase das tecnologias LTE, intermediária entre a 3G e a 4G, recebe também a designação 
de 3,5G. Nesse período, os serviços 3G em banda larga e 3,5 G serão cada dia mais rápidos. 
Eles viabilizarão a internet móvel e um conjunto de serviços a 100 Mbps que prometem 
revolucionar nossa vida profissional e pessoal, com a oferta de aplicações como vídeo, blogs, 
jogos avançados e aplicativos corporativos, além de interoperabilidade com os sistemas 
existentes. 
 
Para surpresa dos mais céticos, as tecnologias LTE continuam batendo todos os recordes de 
velocidade, superando 100 Mbps e comprovando que a 4G está muito mais perto do que se 
imaginava. A barreira não será a tecnologia, mas as aplicações e a fixação de padrões 
mundiais. 
 
Transmissões via celular a velocidades da ordem de 100 Mbps eram consideradas ficção há 
pouco mais de dois anos. Hoje se tornam realidade. E mais: no começo do ano, a Ericsson 
sueca demonstrou a viabilidade de velocidades de 160 Mbps em testes de campo; um grupo 
de pesquisadores alemães conseguiu em fevereiro a impressionante velocidade de 300 Mbps. 
 
O mundo já caminha, portanto, rumo à 4G. O ponto de transição da 3G para 3,5G pode ser a 
velocidade de 14,4 Mbps. Nessa fase intermediária, teremos celulares embutidos em placas 
USB de comunicação acoplados em laptops que permitirão fazer magníficas videoconferências 
e downloads de alta velocidade, inclusive de Televisão sobre Protocolo IP (IPTV). Nessa fase 
LTE, os celulares oferecerão serviços a 20, 50, 100 megabits ou mais.  
 
A partir de que velocidade o celular ingressará na 4G? A resposta da maioria dos especialistas 
é a partir dos 100 Mbps. Dessa corrida participam dezenas de operadoras e empresas, como 
as coreanas Samsung e LG, as americanas Qualcomm e Motorola, a finlandesa Nokia, as 
japonesas NEC e Sony e outras. 
 
A primeira geração (1G) era a dos celulares analógicos, tijolões que tinham baterias com carga 
para não mais de 30 minutos de conversação. No começo dos anos 80, os primeiros celulares 
pesavam mais de 7 quilos, eram veiculares e não portáteis. A segunda geração (2G) deu o 



salto da transmissão analógica para a digital, mas ainda de banda estreita. A 3G é digital, de 
banda larga e alta velocidade. 
 
O mundo tinha 3,4 bilhões de celulares no fim do ano passado. Do ponto de vista puramente 
quantitativo, o mundo está acrescentando praticamente 1 bilhão de celulares por ano a partir 
de 2007. No fim do ano passado, os seis maiores mercados eram China (547 milhões de 
celulares), Estados Unidos (255 milhões), Índia (234 milhões), Rússia (173 milhões), Brasil 
(121 milhões) e Japão (105 milhões). 
 
As previsões dos especialistas para 2020 são de que esses países terão dobrado suas redes. 
China e a Índia terão mais de 1 bilhão de celulares. Os EUA deverão alcançar 500 milhões, 
Rússia e Brasil, 320 milhões e o Japão, 200 milhões.  

 
Leia mais: 
 
Mundo já tem mais de 200 milhões de celulares 3G  
Renato Cruz  
 
Tecnologia enfrentou começo difícil na Europa, depois do estouro da bolha nos EUA, mas 
deslanchou há 2 anos  
 
Existem mais de 200 milhões de assinantes de 3G no mundo, na tecnologia W-CDMA, a 
mesma adotada no Brasil. Segundo a Qualcomm, empresa que possui patentes da 3G, há 211 
operações comerciais no mundo, em 91 países. “A 3G é um grande sucesso mundial”, afirma 
Marco Aurélio Rodrigues, presidente da Qualcomm do Brasil. “Está havendo uma surpresa na 
Europa, onde a 3G está sendo usada como acesso de banda larga em países avançados.” 
 
Em 2000, os governos europeus arrecadaram mais de US$ 100 bilhões em licenças de 3G. No 
mesmo ano, houve o estouro da bolha da internet nos Estados Unidos e as operadoras da 
Europa se viram em crise, com dificuldades de pagar pelas licenças e de instalar a infra-
estrutura para lançar o serviço. “A 3G começou a deslanchar na Europa há dois anos, quando 
foi lançado o HSDPA (tecnologia que aumentou a velocidade de acesso)”, diz Rodrigues. 
 
Em 2009, a venda de celulares 3G no mundo deve superar, pela primeira vez, a de aparelhos 
da geração anterior. “Em 2010 ou 2011, os assinantes de 3G devem atingir cerca de 700 
milhões”, aponta o presidente da Qualcomm. “A escala então já será outra.” A tendência é que 
os preços caiam ano a ano, tornando mais acessíveis os aparelhos, que hoje custam a partir de 
US$ 150 na Europa. 
 
A consultoria IDC fez recentemente um estudo sobre a 3G em países emergentes. “Na Malásia, 
por exemplo, o lançamento, que aconteceu há dois anos, não teve muito impacto no 
mercado”, diz Vinícius Caetano, analista de Telecomunicações da IDC. “Pouca gente usa 
serviços como videochamada.” 
 
As operadoras malaias fizeram promoções, o que acabou prejudicando a qualidade e a imagem 
do serviço. “A 3G ficou com uma imagem na Malásia de tecnologia que promete muito, mas 
não cumpre”, afirma o analista. Segundo ele, a videochamada, que é o grande diferencial da 
3G, gera muita experimentação do cliente, quando é lançada, mas tem pouco uso contínuo. 
 
O mercado de tecnologia costuma usar o conceito de “killer app”, a aplicação matadora que 
transforma algum produto ou serviço em objeto de desejo dos consumidores. No caso da 
internet, a “killer app” foi o browser Netscape Navigator. No computador pessoal, foi a planilha 



eletrônica, que transformou o equipamento de distração de hobbistas em ferramenta de 
produtividade. Ainda não foi encontrada a “killer app” da 3G.  
 
“Pouca gente usa internet via celular no Brasil”, diz Caetano. “Se uma aplicação cair no gosto 
do brasileiro, pode mudar a dinâmica do mercado. Mas, a princípio, a 3G não traz nenhuma 
grande mudança.” 
 
Wally Swain, vice-presidente sênior de Mercados Emergentes da consultoria The Yankee 
Group, diz que as operadoras brasileiras devem privilegiar, no início, o lançamento de serviços 
como a videochamada, que “chamam a atenção dos jornalistas”, mas que as principais 
aplicações da 3G devem ser mesmo o correio eletrônico e a navegação na internet. 
 
Para Swain, o preço dos telefones inteligentes, que permitem acesso confortável à rede 
mundial, são um obstáculo à internet móvel nos países emergentes, como o Brasil. “Os 
telefones inteligentes custam US$ 500”, diz. “Existem aparelhos de US$ 100, mas eles ainda 
não conseguem substituir o microcomputador.” De acordo com ele, a telefonia via internet 
pode começar a incomodar as operadoras de celular, mas não nos primeiros anos. 

 
Leia mais: 
 
As portas de entrada da terceira geração  
Filipe Serrano  
 
Celulares não são mais avançados do que os telefones comuns; fique atento ao comprar 
aparelho no exterior  
 
Para entrar na terceira geração não basta ser cliente de uma operadora que ofereça serviços 
3G, é necessário também trocar de celular. Os modelos mais antigos não funcionam em redes 
3G. Só que os telefones ainda custam caro e não são muito melhores do que os modelos mais 
novos que não são 3G. Por isso, você só deve trocar de aparelho se quer usar internet pelo 
celular. Na dúvida, espere os preços baixarem ou teste os serviços para saber se valem a 
pena.  
 
Fique atento se você pretende comprar um celular 3G no exterior. Certifique-se de que eles 
são quadri-band, ou seja, que funcionam nas freqüências (bandas) 3G utilizadas no Brasil, de 
850 MHz e 1,9/2,1 GHz. É importante ainda perguntar se o celular é compatível com a 
tecnologia 3G chamada UMTS/HSDPA. Celulares que funcionam só em UMTS são mais lentos 
para navegar. 
 
Não é preciso ter um supercelular com teclado parecido com o de um computador - conhecidos 
como smartphones. Aliás, ainda são poucos os modelos à venda desse tipo de celular que são 
compatíveis com as redes 3G. 
 
Quem pretende adquirir um dos modems das operadoras para conectar o notebook ou o 
computador de mesa pelas redes 3G também precisa saber que pagará, além da assinatura, 
um preço para levar o aparelho.  
 
A HP foi a primeira a trazer um notebook que se conecta à rede 3G sem precisar de modem. 
Ele tem uma entrada para chip de celular.  
 
Confira nesta página algumas opções de modelos já à venda nas lojas ou que serão lançados 
até o fim do semestre.  



 
Modelo: Minimodem USB 
Distribuidor: TIM 
Preço: de R$ 200 a R$ 500, conforme o plano de dados 
Descrição: Via USB, conecta o notebook ou PC à internet 
 
Modelo: Minimodem USB 
Distribuidor: Claro 
Preço: de R$ 200 a R$ 400, conforme o plano de dados 
Descrição: Conecta o notebook ou PC à web pela entrada USB 
 
Modelo: V820L 
Fabricante: Samsung 
Preço: R$ 1.500 
Recursos: Tem receptor de TV digital móvel, câmera de 2 megapixels, Bluetooth e toca-MP3 
 
Modelo: C902 
Fabricante: Sony Ericsson 
Preço sugerido: R$ 1.800 
Recursos: Tem câmera de 5 megapixels, MP3 player e Bluetooth. Faz videochamadas 
 
Modelo: W980 
Fabricante: Sony Ericsson 
Preço sugerido: R$ 1.900 
Recursos: Voltado para música, tem MP3 player, câmera de 3,2 megapixels e Bluetooth 
 
Modelo: KF700 
Fabricante: LG 
Preço sugerido: R$ 1.300 
Recursos: Tela sensível ao toque (touchscreen), câmera de 3 megapixels e Bluetooth 
 
Modelo: 5610 XpressMusic 
Fabricante: Nokia 
Preço sugerido: R$ 1.000 
Recursos: Tem MP3 player, câmera de 3,2 megapixels e Bluetooth. Faz videoconferência 
 
Modelo: i617 
Fabricante: Samsung 
Preço sugerido: R$ 1.400 
Recursos: Cartão de memória de 1 gigabyte, sistema Windows Mobile 6 e Bluetooth 
 
Modelo: Treo 750 
Fabricante: Palm 
Preço sugerido: R$ 800 
Recursos: Tem Windows Mobile 5.0, câmera de 1,3 megapixels, MP3 player e Bluetooth 
 
Modelo: Moto Q9 
Fabricante: Motorola 
Preço sugerido: Não disponível 
Recursos: Com Windows Mobile 6.0, toca músicas e tem teclado QWERT e Bluetooth 
 
Modelo: Compaq 6910p 



Fabricante: HP 
Preço sugerido: R$ 5.000 
Recursos: Tela de 14”, processador Core 2 Duo T8100, HD de 160 GB e 2 GB de RAM 
 
Modelo: E65 
Fabricante: Nokia 
Preço sugerido: R$ 1.400 
Recursos: Wi-Fi, pode ser integrado ao PABX, câmera de 2 megapixels e Bluetooth 
 
Modelo: N81 8G 
Fabricante: Nokia 
Preço sugerido: R$ 1.300 
Recursos: Memória de 8 gigabytes, toca-MP3, câmera de 2 megapixels, Bluetooth e Wi-Fi  

 
Leia mais: 
 
Mr. Blackberry e o inimigo do celular  
 
Marcelo Tas e Sérgio Augusto discutem, pelo telefone, os prós e contras das novas tecnologias 
de comunicação  
 
O celular caiu no gosto do brasileiro. Mas será que não caiu demais? Quem já não teve 
experiências constrangedoras por causa do entusiasmo (alheio) com o celular? Para comentar 
aspectos, digamos, comportamentais das novas tecnologias da comunicação, o Estado 
convidou dois supostos antípodas: o jornalista e apresentador de TV Marcelo Tas, fã convicto 
do Blackberry, e o jornalista e escritor Sérgio Augusto, que odeia celular. Descobrimos que 
nem Tas é tão entusiasmado assim com o mundo da conectividade nem Sérgio Augusto é tão 
crítico. Abaixo, um trecho editado da conversa (telefônica) entre os dois:  
 
Confira o áudio da conversa entre Marcelo Tas e Sérgio Augusto 
 
Marcelo Tas - Alô, Sérgio. 
 
Sérgio Augusto - Marcelo Tas! Saudades. Quando eu te vi a gente usava calças curtas, eu não 
tinha nem computador (risos). Raramente vou a São Paulo. O trânsito me apavora. Meu 
grande sonho é que um dia transformem o telefone em teletransporte.  
 
Tas - Aliás, Sérgio, queria deixar bem claro desde o início que não sou um deslumbrado com 
tecnologia, mas admirador de algumas delas. Uma pra mim que ainda não foi aperfeiçoada é o 
telefone, que é esta ferramenta que estamos usando agora. 
 
S.A. - Quero deixar claro também que não sou ludita, uso computador desde 1989, quando 
comecei a escrever um livro sobre chanchada na velha máquina de escrever. Fazia o primeiro 
capítulo e iam ficando aquelas coisas coladas, papel grosso de cola, de trechos arrancados. 
Fiquei indignado e comprei um computador. Aí veio a frase idiota: “Como é que alguém 
consegue escrever livro sem computador?” E 99% da cultura ocidental já estava pronta, 
escrita a mão ou em máquina de escrever.  
 
Tas - Muitos dos nossos colegas demonizaram o computador quando ele chegou. Saíram em 
defesa da máquina de escrever, a Olivetti maravilhosa! 
 
S.A. - Por mim tinha pulado do cinzel lá das cavernas direto pro computador. 



 
Tas - A máquina de escrever foi uma ejaculação precoce. Era um computador com impressora 
acoplada, né? Só que não gravava nem interagia. Muita gente boa cometeu um equívoco 
fundamental: confundir computador com máquina de escrever. A revolução do computador foi 
como ferramenta de comunicação. Não como máquina de escrever moderninha. 
 
S.A. - Um dos maiores usuários de computador que conheço é o João Ubaldo. E ele uma vez 
ofereceu: “Tenho aqui uma coisinha que faz o computador ter o barulho da máquina, incluindo 
o cliiim... do sininho.” Eu falei: “Você tá maluco? Minha velha Olímpia, a caixa dela é onde eu 
apoio meu pé, virou banquinho, eu não quero esse barulho, não.”  
 
Tas - Sérgio, você tá me saindo um entusiasta da tecnologia. Me venderam o peixe errado. O 
que você não usa?  
 
S.A. - Celular. Tomei ódio. Nunca tive. Trabalho em casa, não tenho filho, então não preciso. O 
celular te põe em contato com o mundo e eu gosto de me esconder. Uso secretária eletrônica.  
 
Tas - Então, sua secretária eletrônica é um anti-spam de seres humanos...  
 
S.A. - Isso. Acho celular útil para pessoas que têm filho.  
 
Tas - É o meu caso, Sérgio, tenho três. Mas a combinação de celular com pais paranóicos é um 
horror. Criam uma armadilha para si mesmos. Dão o celular pro filho e tentam controlar todos 
os passos do infeliz. Uma vez ia levar as crianças para tomar um sorvete do outro lado da rua. 
A amiguinha da minha filha disse: “Tenho de telefonar. Mamãe falou que, se a gente fosse 
sair, era para ligar pra ela.” Hoje uso mais celular para responder e-mail e acessar informação. 
Tô usando o Blackberry, que me permite ficar mais móvel e continuar trabalhando. 
 
S.A. - Tem um parêntese de elogio aqui. Na minha casa de Petrópolis não tem banda larga. 
Apelei pro notebook, uma plaquinha 3G. Não chega a ser banda larga, mas funciona.  
 
Tas - Concordo. O celular poderia ter ido direto pra 3G sem aquela fase em que tentou 
inutilmente falar. Conversar no celular é muito chato. Em poucos minutos, o ouvido fica 
fritando. 
 
S.A. - Já vi em restaurante: patricinhas conversando com as amigas, três mesas do lado. 
Tenho horror. Uma vez eu tava indo ao sul da França e no trem até Avignon senta um rapaz 
do lado, abre o notebook, começa a trabalhar e pega o celular. Montou escritório ali no trem, 
vendia ações em Paris, falava em inglês. Fiquei louco. 
 
Tas - E o taxista que agora fala no celular o tempo todo? Você participa compulsoriamente da 
vida afetiva dele: a bronca da mulher, a outra que ele tá cantando, a amante… 
 
S.A. - Nada que aporrinhe o outro pode usar na frente do outro, pra mim isso é elementar. Eu 
já vi em teatro. Tem o aviso pra desligar o celular. De repente, toca. O cara esqueceu de 
desligar ou não sabe mexer. 
 
Tas - E tem gente que sai falando mesmo, no meio do filme. O pessoal reclama e ele nem aí. 
 
S.A. - Agora não tem mais, mas já vi em cinema cara contando pro amigo o filme - “Não sabe 
o que tá perdendo, é bacana pra burro.” 
 



Tas - Olha, em resumo é isso: temos que aprender a usar as novas ferramentas com 
elegância. Senão arruinamos a nossa vida já no café da manhã: podemos usar a faca de pão 
para cortar o pão ou o pescoço da mulher amada. 
 
S.A. - É, o segredo tá aí. Com bom senso, a tecnologia, desde a roda, se torna uma coisa útil.  
 
Tas - Qual a invenção do homem que você acha mais sensacional, Sérgio?  
 
S.A - Água encanada - depois de refletir muito, não é resposta improvisada... Já imaginou 
você ter de buscar água no poço, fazer cocô no mato, o inferno que ia ser no dia-a-dia? 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 24 abr. 2008, Caderno Especial Mobilidade, p. 
X1 – X12. 
 


