
Reuniões de trabalho a distância são
freqüentes na vida agitada do
publicitário Sérgio Prandini, 38 anos, sócio da
agência de comunicação integrada LongPlay. Toda semana ele
viaja para visitar clientes espalhados por diversas cidades
brasileiras e coordena sua equipe por videoconferência na tela
do seu Macbook Pro. A tecnologia também serve para matar
saudades dos filhos, Enrico e Stefano, que dão as caras na tela
do notebook quando o pai está longe de casa.

Para dar conta do tráfego pesado de áudio e vídeo sem
ficar amarrado ao escritório, entra em cena um minimodem
3G, adquirido há três meses. O aparelho que vai conectado
ao notebook permite a ele acessar a internet quando está na
rua, em sua casa de praia em Ilhabela (SP), ou mesmo no
jardim de sua casa, no bairro do Morumbi, em São Paulo.
O smartphone de Prandini, um Treo 750, da Palm, também
é 3G. "Uso a tecnologia para que eu possa trabalhar nos
locais mais inusitados", diz.

O estilo de vida do publicitário Prandini, que aderiu ao 3G
para ter mais produtividade no trabalho, em qualquer lugar
e a qualquer hora, se tornará cada vez mais comum nas
cidades brasileiras. Após o leilão realizado pela Anatel
(Agência Nacional de Telecomunicações) em dezembro, várias



operadoras que obtiveram licenças para operar em 3G estão
estreando suas redes no país e pretendem tirar o atraso — no
mundo, mais de 269 milhões de pessoas já utilizam a
tecnologia 3G. "Assim como as pessoas se acostumaram a levar
telefone no bolso, vão se acostumar a ter internet em qualquer
lugar. É um novo paradigma", diz Renato Ciuchini, diretor de
planejamento estratégico e novos negócios da TIM. A
operadora, que estreou sua rede 3G em maio, pretende
expandir sua cobertura de terceira geração para todas
as capitais brasileiras até o fim do ano.

Para os especialistas em telecomunicações e diretores das
operadoras, os brasileiros irão se interessar inicialmente mais
pelos modems 3G do que pelos aparelhos celulares
propriamente ditos. "Muitas pessoas que não são atendidas
pela banda larga terrestre estão procurando o serviço 3G",
diz Eduardo Tude, presidente da consultoria Teleco. Os
números refletem esse comportamento: no último trimestre
de 2007, o IDC contabilizava 602 mil usuários de banda
larga móvel no Brasil, um crescimento de 124% em relação
ao trimestre anterior.

A operadora Claro, que iniciou em novembro de 2007 suas
operações em 3G, confirma a grande procura de modems, que
eqüivalem a 40% das vendas de 3G. Uma das clientes da
operadora é a empresa Cadbury, do ramo alimentício, que
pretende adquirir nos próximos meses 400 modems 3G para
seus funcionários. Executivos, gerentes e pessoal de força de
vendas, que costumam se deslocar entre os oito escritórios
regionais ou trabalhar fora da empresa, usarão a tecnologia. "A
cobertura e a velocidade do modem 3G foram satisfatórias nos
testes, só apresentando falhas em áreas litorâneas e montanhosas",
afirma Djalma Carvalho, gerente de TI da Cadbury.



REDE

FASE DE AJUSTES
Apesar da conveniência da mobilidade, ainda não dá para
esperar da rede 3G a mesma constância da banda larga
terrestre, principalmente nos primeiros meses de operação do
serviço. Ela está mais sujeita a instabilidades causadas por
motivos como alterações climáticas, interferências, número de
clientes que estão utilizando o serviço na região e distância da
estação rádio-base da operadora.

O serviço 3G da Claro decepcionou o administrador
de sistemas Rafael Afonso Matiazu, 25 anos. "A velocidade
de navegação é lenta, fica em torno de 70 Kbps. Dificilmente
o modem se mantém no 3G", reclama ele, que assinou um
contrato de um ano com a operadora. Segundo Fiamma
Zarif, diretora de serviços de valor agregado e roaming da
Claro, os problemas acontecem porque a operadora está em
fase de ajustes. "Estamos tentando entender quais são as
áreas e os horários de pico", diz.

A concorrente TIM também apresenta falhas em seu
serviço, com muitas áreas de sombra (veja teste dos serviços
na página anterior). O designer gráfico Vinícius Paceka, de
23 anos, não consegue usar o 3G da TIM no seu smartphone



Sony Ericsson M600i quando está em casa, que fica no bairro
do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Na região da
Avenida Paulista, ele observa que a rede fica muito melhor.
"Consigo assistir a vídeos no YouTube na tela do celular",
diz ele, que costuma ficar conectado ao MSN Messenger
o tempo todo, pelo smartphone.

A Vivo, pioneira no 3G no Brasil, já está com a rede mais
estável. O webdesigner Rodrigo Botinhão, 25 anos, costuma
navegar a 500 Kbps sem oscilações quando está na faculdade, na
zona sul de São Paulo. "A conexão dificilmente cai", afirma.
A experiência de Botinhão também foi boa em cidades como
Belo Horizonte, Curitiba e Rio de Janeiro, para onde viajou a
trabalho. A rede EVDO, baseada na tecnologia CDMA, está ativa
desde 2004, tem hoje 400 mil usuários de banda larga móvel.
Mas a operadora anunciou que irá desativar a rede CDMA dentro
de três anos e se concentrar no GSM — o que significa que a
Vivo naturalmente não irá mais investir na estrutura do EVDO.

CONTEÚDO PARA CELULAR
A experiência da Vivo com o 3G revelou que os clientes
tendem a fazer mais downloads e pagar por conteúdos para
celular se estiverem usando uma rede mais rápida. "O
sucesso do download de músicas completas é decorrente do
uso do EVDO", diz Alexandre Fernandes, diretor de produtos
de serviços da Vivo. Por mês, 300 mil músicas completas são
baixadas pela operadora.

Apesar de o 3G proporcionar navegação e downloads
mais rápidos na tela do celular, os brasileiros não irão acessar
tanto a internet pelo celular, pelo menos nos próximos
meses, na opinião de Luís Minoru Shibata, diretor-executivo
da empresa de pesquisas de mercado Ipsos Public Affairs.
"A maioria dos sites não são amigáveis para celular. Eles
precisam ser adaptados", diz.

O diretor corporativo do UOL, Gil Torquato, compartilha
da visão de Shibata. Na opinião dele, a mesma informação
publicada no portal deve ser oferecida a quem fizer o acesso
pelo celular, mas de uma forma diferente. "O celular é uma
ferramenta de consulta breve, mas precisa ser um repositório
completo de informações", afirma.

De olho nesse novo público que está usando a internet pelo
celular, a Nokia está investindo no seu portal OVI (www.ovi.
com), que oferece conteúdo para celular. "Serviços que antes
só eram usados no PC, como ferramenta de blogs e sites de
pesquisas, passarão a ser acessados pelo celular", diz Fiore
Mangone, diretor de software e serviços da Nokia. Ele acredita
que em dois anos, o celular 3G estará acessível às massas no
Brasil. "Será um recurso de inclusão digital", afirma.

O celular 3G será uma ferramenta fundamental para
incrementar a Web 2.0, na opinião de Fabrício Bloise, CEO
da Compera NTime, empresa que desenvolve serviços para
celulares. "O usuário vai gerar conteúdo, como um vídeo,
e publicar na internet com mais facilidade. Vai participar de
comunidades usando o celular", diz. Na visão de Bloise, daqui
a cinco anos, o celular será mais importante para a internet que
o computador. "Será uma transformação na forma de uso
do celular e da comunicação entre as pessoas."
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