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As operadoras celulares têm demonstrado vigor incomum no crescimento, atingindo total de 
144,8 milhões de usuários em outubro, dos quais 24 milhões conquistados este ano , mas os 
problemas de qualidade na telefonia móvel não são poucos.  
 
Panes temporárias, falta de sinal em áreas que antes não acusavam problemas de cobertura, 
mensagens de voz e de texto que não chegam ao destino a tempo e perderam a 
confiabilidade, ligações que caem antes de serem concluídas.  
 
As reclamações de usuários são numerosas e atingem indistintamente todas as operadoras 
celulares de São Paulo - Vivo, Claro, TIM e Oi.  
 
Executivos próximos às companhias informaram à Gazeta Mercantil que as dificuldades 
resultam de uma confluência de fatores: o próprio crescimento acelerado, a implantação da 
rede com tecnologia de terceira geração (3G) enquanto a segunda geração continua em plena 
atividade e tem sido demandada por novos usuários de forma progressiva; escassez de mão-
de-obra especializada na montagem e manutenção dos sistemas, uma vez que o movimento 
de implantação é generalizado no mercado e o País não possui quadros suficientes.  
 
A necessidade de ajustes em ambas as redes é tão elevada que sua exeqüibilidade se torna 
impossível e o resultado são panes temporárias porém freqüentes.  
 
Uma funcionária de uma companhia instalada no bairro da Vila Olímpia, onde ironicamente 
estão concentradas as empresas de tecnologia, não consegue ligar para o número fixo da 
companhia a partir do seu TIM, que envia uma mensagem de impossibilidade operacional. 
Uma colega, desta vez cliente da Claro, vive problema idêntico.  
 
Uma cliente da Vivo que mora perto da Avenida Paulista não consegue trocar o telefone CDMA 
antigo pelo recém-adquirido GSM porque sua casa está mergulhada numa área de sombra. A 
assinatura do plano novo, que aumentou significativamente o desembolso mensal, não é 
revertida pela companhia, embora o telefone GSM não possa ser usado pelo simples fato de 
que não pega na residência - uma área densamente povoada na cidade.  
 
Compromissos são perdidos porque as mensagens de texto não são enviadas a tempo. Casais 
ficam sem comunicação durante panes temporárias e não justificadas por meio do call center. 
Mensagens de voz também não são confiáveis e não vêm sendo recebidas em tempo hábil ou 
são retardadas mais de 24 horas.  
 
Conclusão: muita gente aguarda a portabilidade, acessível aos grandes centros apenas em 
março do próximo ano, para mudar de operadora, indicando que a troca será de 6 por meia 
dúzia..  
 
Difícil começo  
 
Não se espera de nenhum sistema complexo como uma rede de telefonia celular que funcione 
100% no início, dizem executivos da indústria de equipamentos. É natural haver um período 
de maturação, de seis meses a um ano, em que são feitos ajustes de cobertura de forma a 
contemplar pelo menos a qualidade que havia na tecnologia anterior, desprovida de tantos 
recursos.  
 
O momento que o mercado brasileiro está passando é muito complexo, segundo fornecedores 
de equipamentos ouvidos pela Gazeta Mercantil. "Levar cobertura a todo lugar é uma ciência", 
afirmou. O investimento que está sendo feito em 3G é muito alto - boa parte dos R$ 16 bilhões 
este ano -, tornando impossível que tudo funcione a contento e de forma imediata.  
 
3G atrapalha a 2G  
 



Quando um usuário de 3G trafega dados e perde a conexão, automaticamente sua chamada é 
repassada à rede de 2G, o que provoca danos aos demais usuários que estiverem pendurados 
naquele momento. É assim que a 3G atrapalha a 2G, comentou um dos executivos.  
 
Além disso, vai passar um tempo razoável até que as operadoras enxerguem padrões de 
comportamento de seus usuários, ofertando-lhes a banda que eles demandam no dia-a-dia, 
afirmou o presidente da Claro, João Cox. "O consumo de dados cresce depressa e a operadora 
não consegue suprir uma demanda elástica e crescente", disse o executivo. "Sabemos que a 
rede de voz tem consumo baixo pela manhã, alcança pico na hora do almoço, cai no meio da 
tarde e volta a subir às 18 horas, mantendo-se em alta até as 22 horas", afirmou Cox.  
 
Esse movimento não é o mesmo no tráfego de dados, ainda em observação pelas operadoras, 
segundo o executivo. Quando o pico for definido em algum momento do dia, as companhias 
poderão organizar promoções e empacotar ofertas.  
 
Cox chama a atenção para o aspecto mobilidade, ou seja, é difícil desenhar o gráfico de 
consumo com o usuário alternando o uso da rede de dados entre a residência oficial, a da 
praia, a de inverno, além das reuniões em áreas dispersas da cidade.  
 
No caso da Claro, não haverá interrupção de investimento, garante o principal executivo da 
subsidiária do grupo mexicano America Móvil. "Temos mais espectro que a concorrência e ele 
será bem utilizado", afirmou referindo-se à faixa de 850 Mhz que, no caso da Claro, está a 
serviço da nova tecvnologia de 3G.  
 
Recém-chegada  
 
No caso da Oi, a situação é peculiar. A operadora acaba de desembarcar em São Paulo e o 
começo enfrenta sempre uma fase de ajustes. "O processo de vizinhança é gradual", afirmou o 
diretor de mercado para São Paulo, Roderlei Generali, referindo-se à passagem da 
comunicação de uma antena à outra.  
 
Quando isso ocorre, a ligação pode cair se não houver capacidade adequada na transferência. 
Hoje a Oi tem 1,8 milhão de clientes em São Paulo, embora sua meta fosse atingir 1,5 milhão 
em dezembro. "Ultrapassamos a meta em outubro, embora ela fosse prevista para dezembro", 
disse.A Vivo detecta problemas pontuais, segundo o vice-presidente de redes Javier Rodriguez. 
"Eventualmente rompe uma fibra óptica que vem do interior para a capital, ou uma pane numa 
estação radiobase específica", disse o executivo. Ele exemplifica referindo-se ao nível de 
reclamações encaminhadas à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que está dentro 
das metas .  
 
Compartilhar pode ser ruim  
 
Rodriguez ressalta que compartilhar infra-estrutura pode causar problemas técnicos, mas diz 
que isto não está acontecendo com a Vivo. "É preciso desligar a energia do site, por exemplo, 
para instalar outra estação radiobase, e isso pode fazer o sistema cair temporariamente", 
afirmou. Portanto, as empresas que compartilham mais, também estão propensas a enfrentar 
mais panes do que as demais.  
 
Na TIM, segundo o responsável pela operação em São Paulo, Carlos Cupo, os investimentos 
efetuados em São Paulo permitem aumento do escoamento de tráfego de 30% em relação a 
2007. "Há indicadores numéricos de qualidade da Anatel e a TIM está em conformidade com 
todos", afirmou.  
 
Madonna desequilibra  
 
Cupo ressalta que demandas atípicas não são atendidas porque as redes são dimensionadas 
para atender a uma demanda média e os picos fogem disso. "A concentração de pessoas no 
show da Madonna, no estádio do Morumbi, poderá gerar um tráfego que a rede não suporte", 



afirmou. "Mas é impossível manter uma rede em funcionamento pleno para atender a um pico 
esporádico, seria antieconômico", concluiu.  
 
O mesmo acontece quando se forma um congestionamento monstro na avenida Rebouças ou 
na marginal de Pinheiros. "Em geral nessas horas todos querem falar ao telefone e o sistema 
não consegue dar conta", disse Cupo.O fim de ano é sempre uma oportunidade de 
congestionamento da infra-estrutura de telefonia móvel, pois todos os brasileiros decidem ligar 
para seus parentes e amigos perto da meia-noite, para desejar feliz ano novo.  
 
As quatro operadoras são unânimes em afirmar que vão continuar a investir maciçamente nas 
redes, independentemente da crise financeira mundial, da alta do dólar e da escassez de 
recursos.  
 
Segundo previsões do mercado, este ano será concluído com 150 milhões de usuários no País 
e em 2011 haverá 200 milhões.  
 
O acesso de banda larga móvel, por sua vez, saltará dos 3,1 milhões previstos para o 
fechamento de dezembro para 50 milhões em 2011, segundo previsões da própria indústria de 
equipamentos. Trata-se de uma expansão relevante e que certamente demandará boas rotas 
de escoamento de dados. A entrada do pré-pago em banda larga móvel é prevista para 2009 e 
considerada o principal meio para a universalização do acesso à internet.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 9 dez. 2008, Empresas & Negócios, p. C1. 


