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Serviços e mais serviços. Para a organização 3G Americas, esta deve ser a aposta das 
operadoras móveis para fidelizar os clientes com a chegada do 3G e a portabilidade. "O Brasil 
é um mercado que ainda tem muito para crescer", diz Erasmo Rojas, diretor da América Latina 
e Caribe da associação da indústria sem fio que apóia a família GSM de tecnologias de rede 
nas Américas.  
 
"O Brasil também tem uma característica muito especial, com dois tipos de assinantes: a 
classe A/B, onde se encaixam os hard users, os 10% dos usuários que podem representar 
70% da receita e precisam de muito espectro, e as classes C e D, que usam o celular para 
falar e eventualmente acessar a internet". Para ele, as operadoras devem aprender a lidar bem 
com os dois segmentos, com conteúdo e personalização.  
 
Segundo Rojas, por enquanto o espectro, que é a freqüência por onde trafegam dados e voz 
ou, como ele mesmo diz, "o sangue por onde circula a tecnologia", é suficiente para atender a 
demanda do serviço 3G mas, com a chegada do iPhone e do BlackBerry Bold, as operadoras 
devem começar a se mobilizar em torno de novas bandas.  
 
"As operadoras estão interessadas em comprar espectro para oferecerem serviços que gerem 
receita, mas com custo acessível. É perigoso implementar novas tecnologias em novas bandas 
sem saber exatamente o custo de infra-estrutura e acesso à rede", diz Rojas.  
 
E enquanto a operadora compra tecnologia o consumidor compra serviço. "O usuário não quer 
saber qual tecnologia está sendo usada, quer saber o custo final. Se não tiver um valor 
agregado, ele não consome". 
 
Portabilidade.  
 
Chris Pearson, presidente da 3G Americas, lembra que com a chegada da portabilidade, as 
operadoras precisam encontrar novas maneiras para fidelizar seus clientes. "Os competidores 
têm que se mexer, o market share no Brasil é muito homogêneo, o que é bom para os 
consumidores. As operadoras precisam aumentar o seu ARPU (gasto médio por usuário) e o 
3G é a aposta para este aumento". 
 
"Hoje a indústria sem fio está gerando muito interesse com a introdução de terminais que 
oferecem várias funcionalidades e aplicativos amigáveis para entretenimento, empresas, redes 
sociais e comércio", diz Pearson. 
 
Previsões da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) indicam que até o final do ano, o 
Brasil terá um milhão de usuários 3G, o que deve gerar uma forte competição entre as 
operadoras. Até 2013, estão previstas cerca de 2 bilhões de assinaturas para o mercado 3G 
em todo o mundo. 
 
Eduardo Tude, da consultoria Teleco, ressalta que os planos agora estão bem explicados, e que 
o usuário sabe o custo exato do pacote de dados. "O smartphone deverá ser o principal 
dispositivo para acesso à internet, mas é fundamental reduzir o custo dos aparelhos para 
incrementar a penetração dos serviços 3G". 
 
"O futuro será determinado pela astúcia comercial das operadoras, de como elas vão competir, 
de quais serviços vão oferecer para este consumidor que está tendo uma nova experiência 
com os aparelhos 3G", diz Rojas. 
 
"As operadoras GSM da América Latina continuam implementando e ampliando serviços 3G e 
as taxas de penetração continuam aumentando. Ainda existe muito potencial de crescimento 
entre novos clientes e ainda mais oportunidades com a expansão dos serviços 3G para 
usuários pré e pós pagos. A implementação da tecnologia HSDPA por 25 operadoras em 14 



países contribui para aumentar as receitas das operadoras com serviços de valor agregado 
como baixar emails, downloads de músicas e vídeos e acesso às redes sociais". 
 

 
 
Leia mais: 
 
Rede 4G entra em teste 
 
A operadora de telefonia celular alemã T-Mobile e a canadense Nortel Networks testaram com 
sucesso uma nova tecnologia de transmissão de dados sem fio em alta velocidade, a Long-
Term Evolution (LTE), projetada para tornar as comunicações móveis tão rápidas quanto links 
de fibra ótica, a chamada rede 4G. 
 
O experimento alcançou velocidades de transmissão de dados da ordem de 170 megabits por 
segundo para downloads e 50 megabits por segundo para os uploads, informou a operadora. A 
taxa é cerca de três vezes mais rápida que a tecnologia de banda larga de alta velocidade 
VDSL que está sendo instalada no país. 
 
Se a rede LTE, que faz parte da família de tecnologia GSM, se provar promissora em mais 
situações cotidianas, a T-Mobile vai considerar atualizar sua rede com ela, informou Philipp 
Humm, diretor da T-Mobile Alemanha. Uma decisão deve ser tomada em seis meses. 
 
Segundo a Associação 3G Americas, a LTE representa a convergência do ecossistema 
oferecendo acessibilidade total aos aplicativos banda larga móvel. Praticamente um bilhão de 
assinantes em potencial já são representados por operadoras que se manifestaram a favor da 
LTE, criando um escopo e escala imenso para esta tecnologia. 
 
Há uma urgência cada vez maior por redes de quarta geração (4G), uma vez que a crescente 
demanda por transmissão de dados em trânsito está sendo puxada por dispositivos como 
celulares inteligentes e notebooks. 
 
A indústria ainda não definiu um padrão para redes 4G e algumas operadoras e 
desenvolvedores já estão se alinhando atrás da tecnologia WiMAX da americana Sprint Nextel 
enquanto outros grupos estão promovendo o sistema LTE. 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19, 20 e 21 set. 2008. Seu Dinheiro, p. 
B-9. 


