
GSM: 100 milhões de novas linhas nas Américas  

Cerca de 525 milhões de usuários de telefonia móvel das três Américas utilizam aparelhos 
GSM-HSPA. Apenas no ano passado, foram mais de 100 milhões de novas assinaturas. Os 
dados foram divulgados nesta segunda-feira (09/03) pela 3G Americas, associação que 
representa a família GSM na região. A tecnologia responde por 70% do mercado na região, de 
acordo com a Informa Telecoms & Media. 

“O sucesso da GSM nas Américas desde dezembro de 1998, quando registrou as primeiras 3 
milhões de assinaturas, é um fenômeno comparado com as 525 milhões de conexões 
registradas no fim de 2008,” diz Chris Pearson, Presidente da 3G Americas.  

Já a tecnologia 3G UMTS-HSPA atingiu 25 milhões de assinantes, mais que o dobro das nove 
milhões de assinaturas registradas em 2007. a entidade informa que há 48 redes comerciais 
UMTS-HSPA estão em operação no Ocidente e outras redes estão passando por ampliações e 
atualizações para versões avançadas da tecnologia HSPA, oferecendo taxas de transferência 
máximas e teóricas com ela de até 7,2 Mbps (downlink).   

“Estamos vendo não somente o crescimento contínuo da GSM em termos de maior penetração 
e participação de mercado, mas também operadoras que continuem investindo em suas redes 
3G e além”, observa Pearson. “O valor inerente de banda larga móvel HSPA é claro pela maior 
capacidade de voz e a impulsão para receitas de dados com o advento de aplicativos mais 
avançados”, completa.  

A favorita, por enquanto 

Não é só no continente americano que a tecnologia GSM é a mais utilizada. Em todo o mundo, 
dos 4 bilhões de linhas móveis existentes, 3,5 bilhões utilizam a tecnologia GSM – o que 
equivale a 89% do mercado. Ainda assim, o espaço para o crescimento da tecnologia 3G é 
grande. 

Há 278 redes UMTS-HSPA operando em 121 países e 290 milhões de assinaturas foram 
registradas no fim de 2008, comparadas com 186 milhões no fim do ano anterior – mais de 
100 milhões de novas conexões 3G. Em 2009, esse número deve quase dobrar e chegar a 455 
milhões de conexões até o fim do ano.   

Na América Latina e Caribe, havia 45 redes comerciais HSDPA já atuando em 22 países e 4,7 
milhões de conexões. Em 2007, eram apenas 65 mil conexões. Erasmo Rojas, diretor da 3G 
Americas para a América Latina e o Caribe, prevê que a adoção da tecnologia deve continuar 
nesses mercados mesmo com a crise.  

“Esperamos ver um crescimento de mercado em termos de penetração ou participação de 
mercado e adoção de serviços de banda larga móvel entre clientes da região para atender às 
suas necessidades sociais, empresariais e de entretenimento”, conclui Rojas.  
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