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Os países pobres já se beneficiaram imensamente com os telefones
celulares. Prepare-se para uma segunda rodada, diz Tom Standage

BALANÇANDO UM BISNETO nos joelhos
em sua casa em Bukaweka, uma vila no les-

te de Uganda, Mary Wokhwale gesticula para a
sua volta. "Meu telefone celular tem sido meu
sustento", diz. Em 2003, a senhora Wokhwale foi
uma das primeiras quinze mulheres em Ugan-
da a se tornar uma operadora do "telefone de
aldeia". Graças a um microempréstimo, ela foi
capaz de comprar o aparelho básico e uma an-
tena montada sobre o telhado para assegurar
um sinal confiável. Entrou no negócio de venda
de ligações telefônicas para outros moradores
da aldeia, obtendo um pequeno lucro em cada
ligação. Com isso quitou o empréstimo e com-
prou o segundo telefone. Posteriormente, com
a renda das ligações telefônicas estabeleceu um
negócio de venda de cerveja, abriu uma loja de
música e vídeo e ajudou a família a pagar a men-
salidade da escola das crianças. O negócio caiu
um pouco nos últimos dois anos. Com a queda
dos preços dos celulares, muitos na aldeia po-
dem arcar com o próprio aparelho. Mas a vida
de Wokhwale se transformou.

Mary Wokhwale prosperou porque fazer e
receber ligações telefônicas é tão importante
para as pessoas que até os muito pobres estão
dispostos a pagar por isso. Em lugares com es-
tradas ruins, serviços postais não confiáveis,
poucos trens e fronteiras perigosas, os celulares
podem ser um substituto para viagens, permi-
tem acesso mais rápido e fácil à informação so-

bre preços, possibilitam aos comerciantes al-
cançar mercados mais amplos, impulsionam o
empreendedorismo e, no geral, facilitam os ne-
gócios. Um estudo do World Resources Insti-
tute descobriu que, à medida que cresce a ren-
da do mundo em desenvolvimento, os gastos
das famílias com celulares aumenta mais rápi-
do que os gastos com qualquer outra coisa.

Os celulares são tão valiosos para as pes-
soas no mundo pobre por proporcionarem
acesso às telecomunicações pela primeira vez,
no lugar de ser apenas um substituto portátil
dos telefones de linha fixa existentes, como no
mundo rico. "Para vocês foi um incremento.
Aqui foi revolucionário", diz Isaac Nsereko, da
MNT, maior operadora da África. Segundo es-
tudo recente, para cada 10 celulares a mais por
grupo de 100 pessoas em um país em desen-
volvimento típico, há uma elevação de 0,8 pon-
to percentual no crescimento per capita.

Em 2000, os países em desenvolvimento
respondiam por, aproximadamente, um quarto
dos cerca de 700 milhões de celulares do mun-
do. No início de 2009, a/participação cresceu
para três quartos do total, que aumentou para
mais de 4 bilhões (tabela 1). Isso não significa
que 4 bilhões de pessoas agora têm um celular,
porque muitos, tanto em países ricos quanto
nos pobres, possuem vários aparelhos ou chips
(subscriber-identity module-SIM) que identifi-
cam um assinante de uma rede de celular. Carl- >



. Henric Svanberg, executivo-chefe da Ericsson,
maior fabricante de equipamentos de rede de
telecomunicação, calcula que o número real de
pessoas com celulares, Vieira os 3,6 bilhões.

Mas números exatos são difíceis de obter,
não apenas por causa do continuado rápido
crescimento no número global de assinantes.
No ano anterior a março de 2009, registrou-se
um adicional de 128 milhões de assinantes na
índia, 89 milhões na China e 96 milhões na
África, de acordo com a TeleGeography. Os nú-
meros na Indonésia, Vietnã, Brasil e Rússia
também cresceram rapidamente (tabela 2).

A China é o maior mercado mundial para
a telefonia celular, com mais de 700 milhões
de assinantes. A índia eleva o total cada mês:
15,6 milhões somente em março. E a África é
a região com a mais rápida taxa de crescimen-
to no número de assinantes. Com os merca-
dos desenvolvidos agora saturados, os pobres
das áreas rurais do mundo em desenvolvi-
mento vão responder pela maior parte do
crescimento nos próximos anos. O total vai
alcançar 6 bilhões em 2013, de acordo com a
GSMA, um grupo da indústria, com metade
dos novos usuários somente na China e índia.

Tudo isto transforma a indústria de tele-
comunicações. Em poucos anos, seu centro de
gravidade mudou dos países desenvolvidos
para os em desenvolvimento. As maiores mu-
danças ocorrem nas partes mais pobres do
mundo, tais como a área rural de Uganda.

Três tendências em particular transfor-
mam o cenário da telecomunicação. Primei-
ro, a expansão dos celulares nos países em de-
senvolvimento vem acompanhada pela as-
censão de operadoras locais na China, índia,
África e Oriente Médio, que rivalizam ou ex-
cedem em tamanho as equivalentes ociden-

tais da indústria. Estas operadoras desenvol-
veram novos modelos de negócios e estrutu-
ra industrial que lhes permite obter lucro
atendendo clientes que gastam pouco, que
não interessariam para as firmas ocidentais.

As operadoras indianas abriram o cami-
nho e alguns aspectos do "modelo indiano"
agora são adotados por operadoras em ou-
tros países, tanto ricos quanto pobres. Este
modelo proporciona novas oportunidades,
especialmente para as operadoras indianas. A
expansão do modelo indiano pode trazer os
celulares para dentro do alcance de um nú-
mero ainda maior de pobres do mundo.

A segunda tendência é o surgimento de
duas companhias líderes fabricantes de equi-
pamentos de telecomunicação na China, a
Huawei e a ZTE, que entraram no cenário glo-
bal nos últimos cinco anos. Inicialmente des-
prezadas como produtoras de baixo custo e
qualidade, elas agora têm reputação em cres-
cimento e provocam perturbação entre as fa-
bricantes de equipamentos ocidentais. A mais
recente vítima foi a Nortel, outrora a mais va-

liosa companhia do Canadá, que foi à falência
em janeiro. Há longa data concentradas nos
mercados emergentes, a Huawei e a ZTE es-
tão bem posicionadas para expandir sua par-
ticipação conforme o número de assinantes
continua a crescer e as redes passam da tec-
nologia de segunda geração (2G) para a de
terceira (3G), notadamente na China e índia.

A terceira tendência é o desenvolvimento
de novos serviços baseados no telefone, além
das ligações normais e mensagens de textos bá-
sicos, que agora se tornam viáveis porque os
celulares estão relativamente disponíveis de
forma ampla. Nos países ricos, muitos desses
serviços se desenvolveram ao redor de coisas
triviais, como download de música e jogos. Nos
países pobres, serviços de dados, tais como a
consultoria agrícola baseada no celular, servi-
ços de saúde e transferência de dinheiro po-
dem proporcionar enormes benefícios econô-
micos e de desenvolvimento. Além disso, redes
de celular e computadores de baixo custo estão
prontos para oferecer os benefícios do pleno
acesso à internet para as pessoas no mundo em
desenvolvimento nos próximos anos. •

Momentos eureka
Como um item de luxo tornou-se instrumento do desenvolvimento global

COMO UM APARELHO que apenas al-
guns anos atrás era visto como um brin-

quedinho yuppie se converteu, nas palavras
de Jeffrey Sachs, guru do desenvolvimento do
Earth Institute da Universidade Columbia,
"no instrumento individual mais transforma-
dor para o desenvolvimento?" Várias coisas se
juntaram para tornar os celulares mais acessí-
veis aos pobres e disparar seu rápido cresci-
mento nos últimos anos. A difusão dos tele-
fones celulares no mundo desenvolvido, jun-

tamente com a emergência de dois padrões
tecnológicos principais, permitiu economia
de escala nos equipamentos de rede e nos pró-
prios telefones. Preços mais baixos levaram os
celulares ao alcance dos mais ricos no mundo
em desenvolvimento. Isso permitiu que as pri-
meiras redes de celulares fossem montadas.

O passo seguinte foi a introdução do siste-
ma de contas pré-pagas, que permite às pes-
soas carregarem os telefones com créditos e fa-
lar até que acabem. Quando os celulares apare-

ceram pela primeira vez, todos os assinantes do
mundo falavam primeiro e pagavam depois
(modelo conhecido como pós-pago), portan-
to, precisavam provar que tinham crédito para
isso. Com o pré-pago as operadoras não preci-
sam mandar contas e cobrar os débitos. Ele aju-
dou a difundir os celulares entre os adolescen-
tes na Europa no final dos anos 90, pois ofere-
cia uma maneira de evitar que os pais pagas-
sem contas enormes. O pré-pago também ace-
lerou o mercado nos países pobres. 
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Themba Khumalo, da MTN, lembra o
lançamento pela sua empresa dos serviços de
celulares na África do Sul em 1994, com o mo-
delo pós-pago. "Os celulares eram percebidos
inicialmente como um produto de nicho para
os empresários, fora do alcance para as pes-
soas comuns", esse parecia ser o método ób-
vio a ser adotado, diz. Mas o lançamento dos
serviços pré-pagos "mudou a paisagem", ao re-
duzir o custo de ter um telefone celular.

Cartões com valores tão baixos quanto
0,50 dólar agora são vendidos rotineiramen-
te por pequenas lojas e nas esquinas por
todo o mundo em desenvolvimento. "Os ce-
lulares não poderiam funcionar na África
sem o pré-pago porque lá a sociedade paga
à vista", diz Mo Ibrahim, empresário suda-
nês que montou a Celtel, grupo de telefonia
celular pan-africano hoje de propriedade da
Zain, com sede no Kuwait. O pré-pago re-
quer sistemas para credenciar e dar suporte
a milhares de revendedores, assim como li-
dar com os próprios cartões, diz José Maria
Álvarez-Pallete, gerente-geral para a Améri-
ca Latina da Telefônica, um gigante espanhol
das comunicações que transferiu sua expe-
riência com os pré-pagos da Espanha para
as subsidiárias latino-americanas.

Uma vez feita a mudança para o pré-
pago, a maior barreira para o acesso aos ce-
lulares se tornou o custo do aparelho, ainda
alto no final dos anos 90. Mas o preço do
modelo básico caiu de maneira constante,
de cerca de 250 dólares em 1997 para cerca
de 20 dólares hoje em dia. Quando os fabri-
cantes de aparelhos perceberam o tamanho
da oportunidade no mundo em desenvolvi-
mento, voltaram-se para a produção de mo-
delos de baixo custo.

Para quem ainda assim não podia adqui-
rir seus próprios aparelhos, a ajuda foi dada na
forma de microcrédito. Popularizada pelo
Banco Grameen em Bangladesh, ele significa
fazer pequenos empréstimos, principalmente
para os pobres das áreas rurais. Em um exem-
plo típico, uma mulher empresta dinheiro para
comprar uma vaca e, então, paga o emprésti-
mo com o lucro que faz vendendo o leite.

Iqbal Quadir, um bengali que se mudou
para os Estados Unidos e virou um banquei-
ro de investimentos, olhou para esse mode-
lo e teve uma epifania: "Um celular poderia
ser uma vaca". Em 1997, o esforço resultante
para combinar microcrédito e telefones ce-
lulares criou uma operadora bengali de tele-
fonia móvel chamada GrameenPhone, uma
joint venture entre o Banco Grameen e a Te-
lenor, uma companhia norueguesa de tele-
comunicações.

A GrameenPhone foi a pioneira da idéia
"mulher do telefone", fazendo empréstimos
para mulheres nas aldeias rurais para a com-
pra do aparelho celular, da antena e da bate-
ria grande, de forma que vendessem chama-
das para seus vizinhos. Cobrando um peque-
no valor por chamada, elas puderam pagar o
empréstimo e, posteriormente, usar os lucros
em saúde e educação para suas famílias, além
de desenvolver outros negócios. O modelo
de "telefone de aldeia" ampliou rapidamente
a cobertura de celular em Bangladesh.

Embora as mulheres do telefone sejam
agora apenas uma pequena proporção dos
clientes da GrameenPhone - cerca de 220 mil
do total de 8,5 milhões -, elas respondem por
até um terço de todas as chamadas, pois seus
telefones são usados por muitas pessoas. A
Fundação Grameen, uma organização sem
fins lucrativos criada por Muhammad Yunus,
o fundador do Banco Grameen, replicou o
modelo do telefone de aldeia em Camarões,
Indonésia, Ruanda e Uganda e foi amplamen-
te copiado em outros lugares. No Afeganis-
tão, as mulheres do telefone levam em média
oito meses para pagar o microempréstimo
necessário para a compra do equipamento e,
então, ganham entre 50 e 100 dólares por
mês, diz Karim Khoja, da operadora Roshan.

O modelo do telefone de aldeia é uma
boa maneira de introduzir as vantagens das
telecomunicações para as pessoas, mas pode
estar com os dias contados. Com a queda
continuada dos preços, a grande maioria dos
usuários de celulares no mundo em desen-
volvimento já tem seus próprios aparelhos.

Khumalo diz que a MTN recentemente
encomendou a um fabricante chinês apare-
lhos a 13 dólares cada um. Ainda assim, a de-
manda para telefones compartilhados não
sumiu completamente. Ligar de um telefone
de aldeia custa menos que comprar mais
créditos, assim até mesmo pessoas que têm
seus próprios aparelhos podem às vezes fã-

zer chamadas de um compartilhado quando
estiverem sem crédito, observa Eric Cantor
do escritório de Uganda da Fundação Gra-
meen. E Khumalo nota que alguns dos ope-
radores de aldeia da MTN ganham mais di-
nheiro vendendo tempo de conexão do que
chamadas telefônicas.

Mas a cobrança pré-paga e os aparelhos
com custo acessível por si só não são suficien-
tes para garantir a rápida adoção dos celula-
res. Outro fator vital foi a liberalização dos
mercados de telecomunicações e a concessão
de licenças para operadoras rivais. Enquanto
as operadoras competem por clientes e tentar
recuperar o custo da construção de suas re-
des, os preços das chamadas diminuem e a
adoção de celulares aumenta.

Há claras evidências de que a liberaliza-
ção estimula a adoção dos celulares (tabela
3). O exemplo mais vivido vem da compa-
ração entre dois países africanos: Etiópia e
Somália. A Etiópia é um dos poucos países
onde a telefonia móvel ainda é monopólio
estatal. No final de 2008, o país tinha uma
"teledensidade móvel" de 3,5% (ou seja, 3,5
telefones celulares para cada 100 pessoas),
comparado com os 40% da África como um
todo. Na Somália devastada pela guerra, um
país tão pobre quanto sem um governo fun-
cional e um mercado de telecomunicação
completamente desregulado, mais de uma
dúzia de operadoras surgiu para atender à
demanda e a teledensidade móvel é de 7,9%.
Até mesmo os senhores da guerra querem
que seus telefones funcionem, observa Ibra-
him, então deixam as redes em paz: a Celtel
inaugurou suas redes em Serra Leoa e na Re-
pública Democrática do Congo durante
guerras civis e ambas prosperaram.

A difusão dos celulares promove o de-
senvolvimento econômico? A princípio, a
evidência era anedótica. Havia histórias so-
bre fazendeiros e pescadores fazendo liga-
ções para saber onde poderiam conseguir o
melhor preço por seus produtos, por exem-
plo. Os telefones celulares também estimu-
laram o empreendedorismo: carregadores,
marceneiros e outros trabalhadores autôno-
mos podem anunciar seus serviços em pos-
tes e quadros de avisos para que os clientes
em potencial liguem para eles. Quadir gosta
de contar a história de um barbeiro em Ban-
gladesh que não podia pagar o aluguel de
uma sala, então comprou um celular e uma
motocicleta no lugar, marcando os serviços
por telefone e indo até a casa das pessoas.
Isso era mais conveniente para os clientes e
ele foi capaz de cobrir uma área maior e co-
brar um preço mais alto.
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Globalmente, esses microempreendedo-
res somam entre 50% e 60% de todos os ne-
gócios, e na África quase 90%, diz Jussi ím-
pio, chefe da divisão africana de pesquisas da
Nokia, sediada em Nairóbi. Os celulares tor-
nam os microempreendedores muito mais
produtivos: um encanador não precisa mais
voltar para sua oficina para pegar mensagens
dos clientes, por exemplo, ímpio diz que en-
controu recentemente um empreendedor em
um quiosque de beira de estrada que vendia
roupas de baixo e sorvetes, "uma combina-
ção interessante". Ele fez um estudo detalha-
do do desempenho da sua empresa e desco-
briu que o faturamento aumentou 70% seis
meses depois que começou a usar um celular
em 2006, pois atividades básicas como lidar
com o estoque e negociar preços com os for-
necedores ficaram muito mais eficientes.

Também está claro que os celulares
criam novos empregos, estimulam o investi-
mento e garantem retornos fiscais para os
governos. A Roshan é a maior empresa pri-
vada, o maior investidor e o maior pagador
de impostos do Afeganistão, e com sua rede
de 25 mil agentes que vendem cartões de cré-
dito é um dos maiores empregadores indire-
tos do país. O sucesso da Roshan no Afega-
nistão atraiu a MTN e a Etisalat, duas gran-
des operadoras estrangeiras, que fizeram
mais investimentos e criaram mais empre-
gos. Ao pagar impostos, criar empregos que
não estão ligados à produção de ópio e pro-
mover a prosperidade, diz Khoja, a indústria
de telecomunicações garante "uma bolha de
esperança para o Afeganistão".

Estudos têm medido o impacto direto
dos celulares. Um exemplo é a análise dos
preços do peixe na costa de Kerala, no sul da
índia, feita em 2007 por Robert Jensen, um
economista da Universidade Harvard. Ao
examinar o histórico dos preços enquanto a
cobertura dos serviços era estendida pela
costa entre 1997 e 2001, Jensen pôde de-
monstrar que o acesso aos telefones tornou
os mercados muito mais eficientes.

Os pescadores podiam ligar para vários
mercados ainda no mar antes de decidir onde
vender, em vez de levar a sua mercadoria para
o mercado local e jogá-la fora se não houvesse
compradores. Isso eliminou o desperdício, re-
duziu a variação de preços na costa, baixou o
custo para o consumidor em 4% e aumentou
os lucros dos pescadores em 8%. Os celulares
se pagaram em dois meses. Jensen concluiu
que a "informação faz os mercados funciona-
rem e os mercados melhoram o bem-estar".

De maneira similar, Jenny Aker, da Uni-
versidade da Califórnia, em Berkeley, reali-

0 quê, sem rede?

zou uma análise dos mercados de grãos no
Niger, publicada em 2008, para ver como a
introdução da cobertura de celulares entre
2001 e 2006 afetou o preço dos grãos. Ela
descobriu uma redução na variação de pre-
ços entre um mercado e outro de até, no mí-
nimo, 6,4% e freqüentemente maior em mer-
cados mais remotos e difíceis de chegar. Re-
sultado: os preços aos consumidores eram
menores e os lucros para os comerciantes,
maiores. Durante uma alta nos preços em
2005, os grãos estavam 4,5% mais baratos
nos mercados com cobertura do serviço.

Estudos microeconômicos como esses
dão suporte às análises macroeconômicas
que sugerem a ligação entre os celulares e o
crescimento econômico. Em estudo muito
citado de 2005, por exemplo, Leonard Wa-
verman, da London Business School, desco-
briu que dez telefones celulares a mais para
cada cem pessoas em um país em desenvol-
vimento típico acrescentava 0,6 ponto por-
centual a mais de crescimento no PIB per ca-
pita. Os críticos dizem que é difícil dizer se
os celulares estão promovendo o crescimen-
to ou se o crescimento promove a difusão
dos celulares a capacitar mais pessoas a ad-
quiri-los. Mas análises detalhadas de dados
de micromercados, como as do estudo de
Jensen, demonstram que os telefones real-
mente deixam as pessoas mais prósperas.
Como disse uma vez Yunus, do Banco Gra-
meen, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz
em 2006: "Quando você adquire um telefone
celular, é quase como ter um passaporte para
sair da pobreza em um par de anos".

O mais recente estudo macroeconômico,
realizado por Christine Zhen Wei Qiang, uma
economista do Banco Mundial, examinou o

efeito de telefones fixos e celulares, assim
como de acesso discado e de banda larga à in-
ternet, no PIB per capita em 120 países desen-
volvidos e em desenvolvimento. Ela descobriu
que um aumento de 10 pontos percentuais na
adoção de celulares em um país em desenvol-
vimento aumentava o crescimento do PIB per
capita em 0,8 ponto percentual, de maneira
consistente com os resultados anteriores de
Waverman. De acordo com a pesquisa de
Zhen Wei Qiang, os celulares eram mais efi-
cazes em promover o crescimento do que os
telefones fixos, mas menos eficazes que o aces-
so à internet ou de banda larga (tabela 4, na
próxima página). Mas como os celulares têm
uma penetração maior, "o impacto agregado
é maior para os celulares", diz. Zhen Qiang
também descobriu que todas as tecnologias
de telecomunicações promoveram o cresci-
mento mais eficientemente nos países em
desenvolvimento do que nos desenvolvidos.
Isso porque os serviços de telecomunicações
ajudam a tornar os mercados mais eficien-
tes, reduzem os custos das transações e au-
mentam a produtividade - áreas nas quais os
países em desenvolvimento têm mais para
realizar do que os desenvolvidos.

Mas os benefícios do serviço não são ape-
nas econômicos, existem ainda vantagens po-
líticas e sociais. O FrontlineSMS, um sistema
que permite a comunicação entre grupos
através de mensagens de textos, está sendo
usado para relatar violações de direitos hu-
manos e coordenar projetos de auxílio e con-
servação, entre muitas outras coisas. Ushahi-
di ("testemunho" em swahili), um website
criado em resposta à violência pós-eleitoral
no Quênia em 2008, permite que os celulares
sejam usados no gerenciamento de crises e
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> desastres. Na eleição indiana deste ano, os
eleitores puderam usar seus aparelhos para
obter informações sobre os candidatos,
como a escolaridade ou acusações criminais
que estivessem enfrentando.

Os celulares monitoraram eleições em
países como a Nigéria, Quênia e Serra Leoa.
Relatar o total de votos pelo telefone dos lo-
cais de votação para estações de rádio locais
torna mais difícil manipular os resultados
depois. E as mensagens de texto foram usa-
das para coordenar protestos políticos em
muitos países. "Os telefones celulares têm o
papel maravilhoso de dar poder à sociedade
civil" diz Ibrahim, que criou uma fundação
para melhorar a transparência e a governan-
ça na África. "Tanto quanto dar mais poder
econômico e social para as pessoas, eles são
um ótimo instrumento político."

ímpio cita a popularidade dos programas
de rádio no Quênia como outro exemplo de
como os celulares conseguem tornar a política
mais transparente. "Quando estão discutindo
política, as pessoas ligam anonimamente e di-
zem coisas que os jornalistas não podem falar.
Os jornalistas dizem que eles deram mais li-
berdade para discutir a corrupção", conta.

Os celulares podem ser usados ainda para
eliminar a corrupção de maneira mais direta.

Por exemplo, Zubair Bhatti, um burocrata pa-
quistanês, pediu a todos os funcionários no
distrito de Jhang responsáveis pelas transfe-
rências de propriedades que encaminhassem
uma lista diária de transações, informando o
valor pago e os números de celular do com-
prador e do vendedor. Explicou que ligaria
aleatoriamente para compradores e vendedo-
res para descobrir se tiveram de pagar propi-
nas ou comissões extras. Posteriormente,
quando acusações foram apresentadas contra
um funcionário que pediu propina, os outros
perceberam que Bhatti era para ser levado a

sério. Compradores e vendedores relataram
uma súbita melhora nos serviços. Bhatti es-
tendeu o esquema para outras áreas, como
para coibir os veterinários que exigiam propi-
nas dos fazendeiros e propôs que o modelo de
Jhang, como é conhecido agora, fosse adota-
do em outros distritos. "Ele poderia ser facil-
mente institucionalizado com um call center
e ter uma grande influência eleitoral", diz.

Esses são alguns exemplos, mas ilustram a
miríade de maneiras insuspeitadas nas quais
os celulares melhoram a vida das pessoas por
todo o mundo, em particular no mundo em
desenvolvimento. Novos serviços com conse-
lhos para os agricultores, informações sobre
preços, oferta de serviços de saúde permitem a
transferência rápida e fácil de dinheiro e pro-
metem estender seus benefícios ainda mais.

Carl-Henric Svanberg, da Ericsson, faz
uma analogia com a internet: só quando ela
foi adotada amplamente no mundo rico, web-
sites como o Facebook e o YouTube consegui-
ram decolar. Da mesma forma, diz, uma vez
que os países pobres tenham montado uma
cobertura ampla de celular e uma proporção
razoável de a população possuir aparelho, eles
terão uma plataforma a partir da qual novos
serviços, como apoio para a agricultura e di-
nheiro móvel, poderão ser lançados. •
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PROVER SERVIÇOS de celular em um
país em desenvolvimento é muito dife-

rente de fazer o mesmo no mundo desenvol-
vido. Para começar, pode ser que não haja
uma rede confiável de transmissão elétrica, ou
até mesmo não haja nenhuma, para alimen-
tar as estações-base da rede, que precisariam
ser alimentadas a diesel por um período ou o
tempo todo. Isso significa que precisam ser
abastecidas regularmente com combustível, o
que é complicado em áreas remotas. E ainda
há o desafio de tornar a rede rentável. Na Eu-
ropa, os assinantes de celular gastam cerca de
36 dólares por mês, um valor conhecido como
faturamento médio por usuário (FMPU).
Nos Estados Unidos, esse valor é 51 dólares e
no Japão, 57 dólares. Mas na China é de cerca
de 10 dólares, na índia menos de 7 (tabela 5,
na próxima pág.) e, em alguns países africa-
nos, ainda mais baixo. Enquanto os celulares
ficam mais baratos e um número maior de

pobres pode comprá-los, o FMPU cai por
todo o mundo em desenvolvimento.

As operadoras nos países pobres encontra-
ram novas formas de reduzir o custo da opera-
ção das redes móveis e do atendimento aos
clientes. O país que mais avançou nesse cami-
nho foi a índia, resultando no chamado "mo-
delo indiano", ainda que algumas característi-
cas tenham surgido em outros lugares e que
outras inovações de baixo custo de outros lu-
gares não se aplicaram na índia.

Apesar de um FMPU de apenas 6,50 dóla-
res e tarifas de chamada a 2 centavos de dólar
por minuto, as operadoras indianas têm mar-
gens de 40%, comparáveis com as principais
operadoras ocidentais, de acordo com um es-
tudo da consultoria Capgemini. "Para os mo-
delos inovadores de baixo custo, é aí que está o
centro de gravidade", diz Prashant Gokarn,
chefe de estratégia da Reliance Communica-
tions, a segunda maior operadora indiana.

Dado o tamanho da índia, sua combinação de
pobreza e rápido crescimento e a reputação
como um centro de tecnologia e terceirização
não é surpresa que tenha surgido como labo-
ratório de inovação nos modelos de negócio.

A terceirização está no coração do mo-
delo indiano, que foi desbravado e está in-
corporado na Bharti Airtel, a maior opera-
dora de celular indiana. Todas as operações
de tecnologia da informação (TI) da Bharti
foram terceirizadas para a IBM; a sua rede
móvel é tocada pela Ericsson e pela Nokia
Siemens Networks (NSN); o atendimento
aos clientes é terceirizado para a IBM e um
grupo de empresas indianas. Isso transfere
para terceiros muito do risco de lidar com
um número de assinantes em rápido cresci-
mento e deixa a Bharti livre para se concentrar
em marketing e estratégia. Não só a operação
da rede da Bharti é terceirizada, mas também
a construção, por um esquema conhecido
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• como "capacidade administrada", que agora
é usado por várias operadoras indianas.

Ao entrar em nova área, a Bharti solicita
uma quantidade determinada de capacidade
de conexão e paga por ela três meses depois a
um preço combinado por unidade de capaci-
dade, diz Kunal Bajaj da BDA, uma consulto-
ria de telecomunicações. Isso deixa a cargo
do fornecedor lidar com o trabalho de proje-
tar as redes, montar as estações-base, e assim
por diante, incentivando-o a construir a rede
o mais enxuta possível.

Margaret Rice-Jones da consultoria de pla-
nejamento de rede Aircom, diz que isso corta
os custos ao garantir que as operadoras não pa-
guem pela capacidade ociosa. "O modelo ve-
lho era um pouco como deixar o supermerca-
do fazer a sua lista de compras", diz. Os forne-
cedores, por sua vez, têm ganhos de escala, pois
constróem, operam e dão suporte para redes
de várias operadoras indianas. Carl-Henric
Svanberg, da Ericsson, diz que sua companhia
pode operar uma rede com 25% menos pes-
soal do que uma operadora precisaria. As des-
pesas da Bharti são cerca de 15% menores do
que se ela tivesse de construir e operar a rede
ela mesma, e seus custos com TI são 30% mais
baixos, de acordo com a Capgemini.

Pode-se defender que o modelo indiano
deveria ser chamado de modelo Ericsson, diz
Svanberg, pois sua companhia o desenvolveu e
o implantou pela primeira vez em pequena es-
cala na Nova Zelândia. Mas, diz Bajaj, "a Bhar-
ti decidiu fazer toda a sua rede dessa maneira e
experimentar nessa escala é completamente di-
ferente". Houve problemas de crescimento no
começo, enquanto a Bharti e seus fornecedores
terceirizados procuravam o equilíbrio correto
entre o custo e o risco assumido. A expansão
para as áreas rurais é problemática, pois a ca-
pacidade inicial necessária é muito baixa, en-
tão normalmente a Bharti concorda em com-
prar uma quantidade mínima.

Os fornecedores de equipamentos fazem
a maior parte dos seus lucros quando a capa-
cidade aumenta. "Você ocupa o terreno nas fa-
ses iniciais e o que garante são as margens e os
retornos para o futuro", diz Rice-Jones. O mo-
delo de terceirização de rede ganha populari-
dade com outras operadoras na índia.

O segundo pilar do modelo indiano é o
compartilhamento de infraestrutura, em que
várias operadoras utilizam as torres de metal
onde as antenas são montadas e que abrigam
os equipamentos, os geradores, e assim por
diante. Em 2007, três operadoras indianas, a
Bharti, a Vodafone Essar e a Idea Cellular,
juntaram 100 mil das suas torres em uma
única companhia, a Indus Towers. Nem to-

das as operadoras usam todas as torres (a mé-
dia é de 1,5 operadora por torre), mas o ar-
ranjo poupa as três companhias de procurar
novos locais para construir as suas. A Indus
Towers vai alugar capacidade ociosa para ou-
tras empresas.

Da mesma forma, a Reliance Communi-
cations separou as suas torres em uma unida-
de distinta que vai oferecer capacidade para
outras operadoras. Isso transforma os ativos
em uma nova fonte de renda, diz Gokarn, e
permite que a empresa se concentre em aten-
der seus clientes. O compartilhamento tam-
bém acontece em outros países, inclusive na
Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, diz Greg
Jacobsen, da Capgemini, e em outros, como
China e Bangladesh, se tornou compulsório. O
que não é comum na índia é deixar isso a car-
go do mercado como forma de reduzir custos.

Outros componentes do modelo indiano
incluem os esquemas pré-pagos "vitalícios",
em que o cliente paga uma taxa única e pode
receber chamadas indefinidamente, mesmo
que não façam ligações; o uso disseminado de
créditos virtuais, para reduzir o custo de dis-
tribuir cartões com os créditos; e o desliga-
mento automático de alguns equipamentos à
noite, quando o volume de ligações cai, para
reduzir o consumo de energia.

A busca por economia de custo continua.
A Reliance experimenta com um modelo de
"micro call-center", no qual grandes call-cen-
ters de áreas urbanas são substituídos por
centros menores nas áreas mais rurais. Isso
significa que os atendentes ganham menos e
sabem responder melhor às consultas. A ro-
tatividade é alta, então o truque, diz Gokarn,
é reduzir o custo de treinar novos atenden-
tes. As operadoras indianas também adota-
ram com entusiasmo as tecnologias "verdes"
para as estações-base, como resfriamento a
ar, energia solar e eólica e geradores híbridos
diesel-elétricos, que reduzem o consumo de
energia e os custos de operação. "A tecnolo-
gia verde virou o assunto quente na índia
por ser mais barata", diz Bajaj.

As operadoras africanas, que enfrentam

dificuldades idênticas, conceberam algumas
inovações para reduzir os custos por si mes-
mas, como a tarifação dinâmica lançada pela
MTN. Ela ajusta o custo das chamadas todas
as horas, em cada célula da rede, dependen-
do do nível de utilização. Os clientes podem
verificar o desconto oferecido nos seus apa-
relhos. Às 4 horas da manhã ele pode chegar
a 99%. Isso acaba gerando ligações quando a
rede estaria ociosa, diz Themba Khumalo, da
MTN Uganda.

Além do pico a partir das 8 horas da ma-
nhã, agora há um novo a partir da l da ma-
nhã, com os clientes usando a oportunidade
de fazer ligações mais baratas. Os usuários nos
países em desenvolvimento são muito mais
sensíveis aos preços do que no mundo rico,
observa Stephan Beckert, da TeieGeography, e
estão dispostos a ficar acordados até mais tar-
de para poupar dinheiro. A Vodacom introdu-
ziu um esquema similar. Na Tanzânia, diz
Rice-Jones, ela descobriu que o volume de
chamadas aumenta entre 20% e 30% nas áreas
em que a tarifação dinâmica funciona.

Outra inovação africana é o "roaming
sem fronteiras", introduzido pela Celtel (atual
Zain) no fim de 2006. Ele permite que os
clientes no Quênia, Tanzânia e Uganda se
movam pelos três países sem pagar tarifas de
roaming para fazer ou receber ligações.

Também podem carregar créditos para li-
gações em qualquer um dos três. O esquema
foi levado para outros países africanos onde a
Celtel atua e rivais como a MTN introduziram
ofertas similares. O roaming sem fronteiras é
possível porque muitas operadoras têm cone-
xões diretas de fibra óptica entre as suas redes
em diferentes países, permitindo que funcio-
nem, na prática, como uma única.

Alessio Ascari, da consultoria Mackin-
sey, argumenta que a África, e não a índia, "é
o novo campo de batalha e laboratório para
o desenvolvimento" nas telecomunicações.
As dificuldades que as operadoras enfrentam
são ainda maiores que na índia, dada a enor-
me diversidade e a instabilidade política em
muitos países, assim como a pobreza gene-
ralizada e a competição feroz. A África tam-
bém é interessante porque as empresas locais
estão competindo com operadoras do
Oriente Médio, como a Zain e a Etisalat, e as
européias, como a Vodafone e a Orange. To-
das elas, nota Ascari, "trazem vantagens dis-
tintas para o mercado".

A riqueza da inovação na índia e na África
demonstra que as ocidentais nem sempre são
melhores na operação das redes. "Cada um de
nós está juntando diferentes peças do quebra-
cabeça com as outras", afirma José Maria»
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. Álvarez-Pallete, da Telefônica espanhola. A sua
companhia está transferindo know-how, e até
administradores, entre as suas operações na
Europa e na América Latina.

Quase o mesmo é feito pela Vodafone, que
tem divisões separadas para o mundo desen-
volvido e em desenvolvimento. O executivo-
chefe Vittorio Colao diz que a sua companhia
aplica o know-how europeu de análise sobre o
perfil dos clientes na índia, por exemplo,
quando a fidelidade se torna mais importante.
Mas também existe um fluxo na direção inver-
sa, particularmente nas operações de rede.
"Existem muitas idéias operacionais vindas de
um ambiente pobre e com poucos recursos,
mas muito empreendedoras, que se pode le-
var de volta ao mundo desenvolvido", observa.

Talvez o exemplo mais notável seja o acor-
do feito entre a Vodafone e a Telefônica, em
março de 2009, para compartilhar as torres e
outras infraestruturas de rede em quatro paí-
ses europeus. O compartilhamento de rede
não é novo, diz Colao, "mas a confiança para
fazer isso com um competidor feroz e aumen-
tar a escala veio da índia. Uma vez que veja
como funciona naquele tipo de ambiente, você
fica muito mais confiante de que pode fazer o
mesmo em Barcelona ou Veneza". A economia
é muito maior na Europa porque o custo de
arrendar os locais para as torres é maior, o que
aumenta a atratividade do acordo. Um com-
promisso firmado em julho pela Sprint, uma
empresa americana, para terceirizar a opera-
ção cotidiana da sua rede para a Ericsson tam-
bém pode ser visto como um exemplo da di-
fusão do modelo indiano, defende Jacobsen,
da Capgemini. A Ericsson aposta que vai ser
capaz de firmar acordos similares com outras
operadoras americanas.

A Vodafone terceirizou uma parte maior
da sua TI, novamente inspirada na índia, e está
usando o seu modelo "capacidade administra-
da" em uma de suas subsidiárias de rápido
crescimento na Turquia. Mas, de acordo com
Colao, esse modelo, que ele compara ao arren-
damento de um carro, não funciona em todos
os lugares. "Nos mercados onde você não está
seguro quanto à velocidade e à forma do cres-
cimento, o modelo faz sentido", ele afirma.
Mas nos mercados maduros, onde a demanda
é mais fácil de prever, pode ser melhor para as
operadoras construir capacidade própria. A
Vodafone também usa um capítulo do manual
indiano de marketing, ao transferir o seu che-
fe de marketing na índia, Harit Nagpal, para
uma função de marketing global. (O Google
ficou louco para ver a popular série de anún-
cios da Vodafone na televisão indiana.)

O desafio agora é aplicar todas essas lições

de economia de custos para conectar os 3 bi-
lhões de pessoas no mundo todo e alcançar a
cobertura universal de celular. Dentro da
índia, avalia-se que até mesmo as áreas mais
remotas estão quase atingindo a viabilidade
comercial, a julgar pelos resultados de dois lei-
lões de concessão realizados em 2007. Em am-
bos os casos, os concorrentes tiveram de dizer
quanto de subsídio governamental precisa-
riam para expandir nas áreas rurais, ganhan-
do o contrato quem pedisse menos.

No primeiro leilão, para o direito de cons-
truir torres compartilhadas em 8 mil localida-
des rurais, o subsídio médio pedido foi de
35%, bem menos que o esperado. No segundo
leilão, para o direito de oferecer serviços de ce-
lular, muitas operadoras pediram zero de sub-
sídio ou até mesmo subsídios negativos - na
prática pagariam para se estabelecer nas áreas
rurais. "Os subsídios necessários não são tão
grandes como todo mundo pensava, pois as
companhias acreditam que é negócio chegar
primeiro nas áreas rurais", diz Bajaj. Em parte
isso reflete a competição feroz no mercado in-
diano. Mas também mostra que o comparti-
lhamento compulsório de torres pode tornar
as áreas rurais mais atrativas economicamente
para as operadoras, o que pode ser uma lição
valiosa para outros países. Uma segunda onda
de expansão rural, com mais 12 mil torres
compartilhadas, foi anunciada.

Na China, o compartilhamento das torres
é compulsório, o que ajudou a reduzir o custo
da expansão para a zona rural. Mas, já que as
três operadoras de celular são estatais, a exten-
são da cobertura é decidida centralmente. A

China Mobile, a maior operadora, firmou um
acordo com o ministério da agricultura para
cobrir 98% das áreas rurais até 2012, em parte
para compensar a relativa fragilidade das re-
des de terceira geração (3G), onde ela está sen-
do obrigada a adotar o relativamente imaturo
padrão desenvolvido na China. E, assim como
a índia, reconhecida pela sua indústria de ser-
viços de tecnologia, foi pioneira em modelos
de negócio engenhosos e na terceirização para
baixar os preços e estender o acesso, a China
usou a sua vantagem particular na manufatu-
ra de baixo custo (ver o próximo artigo).

O acesso rural em outras partes do mun-
do em desenvolvimento também deve melho-
rar. Um sinal de esperança é a fusão que está
sendo negociada entre a Bharti e a MTN, que
deve acelerar a transferência de know-how de
operação de baixo custo entre a índia e a
África. A escala maior também vai aumentar
o poder de barganha da nova companhia com
os fornecedores. O acordo é motivado pelo de-
sejo da Bharti e da MTN de um crescimento
potencial de longo prazo fora dos mercados
em que já operam, em vez de apenas o corte
de custos, diz Bajaj. Mas ele pode utilizar mais
a terceirização na África e novas técnicas,
como a tarifação dinâmica na índia.

É pouco provável que isso seja o fim das
ambições internacionais das operadoras in-
dianas, que poderia levar seu modelo para ou-
tras partes do mundo. Até agora, as iniciativas
na África de operadoras do Oriente Médio não
foram claramente bem-sucedidas. Nick Jo-
tischky, da consultoria Informa Telecoms &
Media, observa que as operadoras do Oriente
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• Médio muitas vezes não têm a experiência das
indianas com modelos de negócio de baixo
custo. Foi dito que a Zain, por exemplo, estava
procurando um comprador para as suas ope-
rações na África Subsaariana, muitas dando
prejuízo, para se concentrar nos clientes mais
ricos do norte da África e do Oriente Médio.

Nas últimas semanas ela está negociando para
vender uma fatia de 46% para um consórcio
de compradores da índia e da Malásia. A Re-
liance, a número 2 da índia, teve conversas so-
bre uma fusão com a MTN em 2008.

Nos últimos anos, as companhias india-
nas fizeram uma série de ousadas aquisições

Hip, Hip e Huawei
A China dá passos Largos nos equipamentos de rede

NOS ANOS 60, quando o Japão apareceu
como um exportador de manufaturados,

ele logo virou sinônimo de baixo custo e baixa
qualidade. Muita gozação se fez com os poucos
confiáveis relógios e os carros baratos japone-
ses. Mas a qualidade melhorou e o Japão se tor-
nou uma potência na eletrônica, na indústria
automobilística e em outros setores. Hoje, a To-
yota é tida como um modelo de manufatura efi-
ciente e as companhias japonesas são líderes
mundiais em tecnologia limpa, fabricação de
automóveis e produtos eletrônicos.

A China espera fazer uma transição seme-
lhante. Por enquanto, os estrangeiros acham
que os eletrônicos e carros locais são baratos e
de má qualidade, como se pensava dos japone-
ses 40 anos atrás. Mas a qualidade está melho-
rando constantemente e a China é levada cada
vez mais a sério como uma inovadora. A com-
panhia que personifica esta nova China de alta
tecnologia é a Huawei, a maior companhia do
país de equipamentos de telecomunicação.

Fundada em 1988, a Huawei se desenvol-
veu impressionantemente rápido. No ano pas-
sado, era a quarta maior fabricante de equipa-
mentos para rede, no ranking de vendas (tabe-
la 6) e, neste ano, espera-se que alcance o ter-
ceiro lugar, de acordo com a consultoria BDA.
Ela já é avaliada como a segunda nas redes óp-
ticas e terceira nos aparelhos para redes mó-
veis. Apenas um pouco para trás está a ZTE, a
segunda maior fabricante de equipamentos de
telecomunicação da China, fundada em 1985.

No ano passado, ela estava em oitavo lugar
e está subindo na classificação - inclusive por-
que a Nortel, a número 7, faliu em janeiro. Am-
bas as companhias chinesas são especializadas
em infraestrutura de rede, mas elas também
fabricam aparelhos de telefone. Em um mer-
cado ferozmente competitivo, a ZTE se tornou
em 2008 a sexta maior fabricante de aparelhos
de telefone do mundo. Seu objetivo é ser a ter-
ceira colocada dentro de cinco anos.
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A fatia do mercado global das duas com-
panhias chinesas ainda é relativamente peque-
na, mas o seu impacto nas telecomunicações
foi colossal. Juntas, baixaram os custos e pro-
vocaram uma consolidação no setor. Ao ofere-
cer descontos de até 50%, elas foram em gran-
de parte responsáveis pelas fusões em 2006 en-
tre a Alcatel e a Lucent e entre as divisões de
equipamentos de rede da Nokia e da Siemens,
e pelo colapso em janeiro de 2009 da Nortel e
a venda de muitos dos seus ativos à Ericsson.

A Huawei e a ZTE conquistam agora a par-
te do leão dos contratos de equipamentos para
as três redes chinesas de celular de terceira ge-
ração (3G), cujos gastos totais serão de 59 bi-
lhões de dólares entre 2009 e 2011, de acordo
com o Ministério da Indústria e Tecnologia de
Informação. Isso vai aumentar ainda mais a fa-
tia delas no mercado, para o desapontamento
dos fornecedores ocidentais que tinham espe-
ranças de se beneficiar com a adoção pela Chi-
na do 3G, um dos maiores projetos de teleco-
municações da história. "A comunidade de for-
necedores está lutando, mas a Huawei e a ZTE
ainda crescem, em grande parte graças aos
emergentes", diz Jotischky, da Informa.

A Huawei e a ZTE não são fortes apenas
domesticamente. Ambas também se aventu-

internacionais em setores como a siderurgia e
o de automóveis. Se as suas gigantes das tele-
comunicações seguirem o exemplo, o seu mo-
delo de baixo custo pode dar-lhes uma clara
vantagem comparativa - e tornar os telefones
celulares acessíveis para um número ainda
maior de pessoas. •

raram no exterior nos anos 90, vendendo
equipamentos para linhas fixas na Ásia e na
África. O interesse dos fornecedores ociden-
tais nessas regiões era limitado e seus preços,
muito altos, diz Zhu Xiaodong, o chefe de tec-
nologia da ZTE na Europa. Em seguida, as
companhias começaram a vender equipamen-
tos de rede sem fio no Oriente Médio, Sudeste
Asiático, África e América Latina.

Zhu, líder da equipe que projetou a primei-
ra estação-base móvel da ZTE, estabelecida no
padrão GSM, diz que as companhias chinesas
têm duas vantagens: mão de obra muito mais
barata e, naquela época, padrões estabelecidos.
A Nokia e a Ericsson, pioneiras do GSM, leva-
ram anos para desenvolver a tecnologia. A ZTE
montou a primeira estação-base em seis meses.

A Huawei foi a primeira das duas compa-
nhias a entrar na Europa, o mercado domésti-
co da Ericsson, maior fornecedora mundial de
equipamentos de telecomunicação. A princí-
pio, apenas as operadoras menores, e as subsi-
diárias do Leste Europeu das grandes, compra-
ram seus equipamentos, mas agora ela fornece
para várias das principais operadoras euro-
péias, como a Vodafone, a Telefônica, a Tmobi-
le e a BT. Nos Estados Unidos, a Huawei vende
equipamentos para redes 3G para a Cox Com-
munications e a AT&T testa seus aparelhos.

Os clientes precisaram de tempo para co-
nhecer a Huawei, diz Edward Zhou, chefe de
marketing na Europa, mas agora "somos acei-
tos como um fornecedor de soluções inovado-
ras e de alta qualidade". Alguns anos atrás, a
Huawei tinha um pequeno estande no Mobile
World Congress, a maior feira anual do setor,
observa Mike Thelander, da Signals Research.
Neste ano, tinha um prédio inteiro só para ela,
antes uma prerrogativa apenas da Ericsson. "É
impressionante o que fizeram em curto perío-
do de tempo", diz Svanberg, da Ericsson.

A percepção sobre os fornecedores chine-
ses na indústria mudou subitamente entre



. 2004 e 2006, diz Vittorio Colao, da Vodafone,
que passou aquele período trabalhando fora
do setor como chefe de um grupo italiano de
mídia. "Quando eu saí, acho que tinha ouvido
falar duas vezes na Huawei, mas não consegui-
ria me lembrar do nome deles", diz. "Quando
voltei, em 2006, eles eram fornecedores da Vo-
dafone e agora são um dos principais". Ofere-
ciam preços baixos para começar, desde então
as companhias chinesas ganharam escala e
uma reputação de inovação, observa.

A Huawei e a ZTE abriram o caminho para
algo chamado de tecnologia de "central remota
de rádio". Em uma estação-base os circuitos de
rádio normalmente se localizam em um gabi-
nete e são conectados por cabo a uma antena
acima na torre. Substituir esse cabo por uma fi-
bra óptica e mover os circuitos para a própria
antena elimina perdas de potência no cabo, di-
minui o consumo de energia em cerca de um
terço e reduz o tamanho do equipamento.

Mais recentemente, diz Weiran Zhuang, da
BDA, os fornecedores chineses mostraram que
podem inovar ao lançar estações-base reconfi-
guráveis, com as funções sendo definidas pela
programação em vez de pelos equipamentos
físicos. Isso significa que as estações-base po-
dem ser reconfiguradas rapidamente para su-
portar diferentes tecnologias de redes móveis
ou várias tecnologias dessas ao mesmo tempo.
A maioria das operadoras de celular agora uti-
liza as redes 2G e 3G conjuntamente, usando
conjuntos distintos de equipamentos, portan-
to a possibilidade de trocá-los por um sistema
único é tentadora. A América Móvil, maior
operadora de celular da América Latina, des-
cobriu que utilizar o equipamento reconfigu-
rável Single RAN da Huawei reduziu o consu-
mo de energia das suas estações-base em 50%
e o volume de equipamentos, em 70%.

A ZTE fabrica um sistema similar que re-
duz o consumo de energia em 40% e já foi im-
plantado pela CSL, uma operadora de Hong
Kong. Ambos os sistemas podem receber um
upgrade para o LTE, o padrão 4G que começa
a ser usado. Isso tem um apelo particular para
as operadoras chinesas, que ainda estão pas-
sando do 2G para o 3G, enquanto o 4G já des-
ponta no horizonte.

Alguns anos atrás a Huawei costumava se
vangloriar de sua vantagem nos custos de pes-
quisa e desenvolvimento (P&D), principal-
mente porque os seus engenheiros chineses re-
cebiam um salário muito menor do que equi-
pes rivais. Mas com as companhias estrangei-
ras transferindo mais do seu próprio setor de
P&D para a China, e com a expansão da Hua-
wei para fora da China, ela agora quer se apre-
sentar prioritariamente como uma inovadora,
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em vez de uma fornecedora de baixo custo. "É
um erro de percepção dizer que a Huawei é
uma companhia de baixo custo", diz Zhou.

A companhia agora tem mais de cem es-
critórios no exterior e mantém centros de pes-
quisa na Europa, nos Estados Unidos e na
índia, além da China. Em janeiro, a Huawei
foi líder do ranking de 2008 da Organização
Mundial de Propriedade Intelectual para os
pedidos de patentes internacionais, sinal de
que a companhia está determinada a defender
sua propriedade intelectual no exterior.

Até mesmo o governo chinês foi surpreen-
dido com a rapidez com que a Huawei se esta-
beleceu como uma potência internacional.
Desde o fim dos anos 90, o governo segue ela-
borada política concebida para melhorar as
perspectivas dos fabricantes chineses de equi-
pamentos domesticamente e no exterior. A
implementação do plano está tão atrasada, e a
Huawei e a ZTE têm se dado tão bem nos mer-
cados internacionais por conta própria, que o
esquema se tornou quase irrelevante.

O plano envolvia o desenvolvimento e a
promoção de uma tecnologia chinesa de 3G
chamada de TD-SCDMA, ou TD-S. Uma déca-
da atrás, enquanto as operadoras nos Estados
Unidos, Europa e Japão se preparavam para
montar as primeiras redes 3G, havia uma dis-
cussão feroz sobre os méritos de duas tecnolo-
gias 3G rivais: uma chamada W-CDMA, apoia-
da pelas operadoras e pelos fornecedores euro-
peus, e uma chamada CDMA2000, defendida
pelas companhias americanas. Estava claro que
a W-CDMA iria predominar na Europa e a
CDMA2000 nos Estados Unidos, mas os dois
lados estavam de olho no mercado externo.

As autoridades chinesas decidiram que o
país também entraria na competição para de-

senvolver seu padrão 3G. Ao determinar a sua
adoção na China podiam garantir escala sufi-
ciente para que a tecnologia se estabelecesse. A
TD-S poderia, então, ser oferecida para opera-
doras no exterior, particularmente aquelas na
Ásia cujos clientes gostariam de ter acesso ao
roaming na China. Os fabricantes chineses de
equipamentos desfrutariam de um impulso nas
vendas e não teriam de pagar taxas de licencia-
mento para fornecedores estrangeiros.

Mas a TD-S levou mais tempo que o es-
perado para ser desenvolvida. O governo
atrasou a concessão de licenças 3G na China,
pois ele queria garantir que a TD-S seria usa-
da por pelo menos uma das redes 3G do país.
Depois de anos de incerteza ele reorganizou
as várias operadoras fixas e de celular da Chi-
na em três grupos gigantes em 2008, como
preparação para a introdução do 3G. Mas
dessa vez a Huawei e a ZTE estavam indo bem
nos mercados externos sem qualquer ajuda
da TD-S, e a indústria global de telecomuni-
cações já estava se voltando para as redes 4G,
baseadas no padrão LTE. A Huawei está na li-
nha de frente do desenvolvimento do LTE: a
primeira conexão móvel LTE no mundo foi
feita usando o equipamento da companhia
em junho deste ano. Mas tanto capital políti-
co foi investido na TD-S que o governo chi-
nês não pode simplesmente desistir dela. En-
tão, quando finalmente ele concedeu licenças
3G em janeiro deste ano, determinou que a
China Mobile, a maior operadora do mundo
em número de assinantes, usasse a TD-S para
montar sua rede 3G.

Devido ao seu tamanho, pode-se dizer que
a China Mobile é a única operadora no plane-
ta que poderia estabelecer um novo padrão
tecnológico por conta própria, mas mesmo >
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• essa gigante parece incapaz de tornar a TD-S
um sucesso. Em uma reunião recente com as
autoridades financeiras, a companhia admitiu
que "nós encontramos e podemos continuar a
encontrar desafios na implantação dos nossos
serviços 3G" e que " podemos não ser capazes
de prover de maneira eficaz e econômica os
nossos serviços 3G baseados nessa tecnologia".

O principal problema é a falta de telefones
com tecnologia TD-S: os modelos existentes
precisam ser completamente redesenhados para
funcionar com as redes TD-S. A China Mobile
tinha a esperança de contar com 10 milhões de
assinantes do serviço TD-S no final de 2009,
mas no fim de junho tinha apenas 959 mil.

Desses, diz Zhuang, apenas metade usa
aparelhos TD-S. A outra metade usando a rede
para a conexão móvel de banda larga para lap-
tops, o que parece ser um mercado mais pro-
missor até que mais aparelhos TD-S se tornem
disponíveis. A perspectiva de que a TD-S, que
nunca foi muito brilhante, seja adotada fora
da China agora se apagou de vez.

Embora a China Mobile, a Huawei e a ZTE
continuem a falar da TD-S, elas já elaboraram
uma estratégia de saída para manter as aparên-
cias: promover um novo tipo de LTE, chamada
de TD-LTE, que, com certa boa vontade, pode
ser apresentado como uma derivação da TD-S
em certos aspectos. "A realidade é que são duas
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tecnologias completamente diferentes e in-
compatíveis, mas é uma boa maneira de se
afastar da TD-S, ao se alegar que se trata de um
upgrade ou uma evolução", afirma. Thelander.
A China Mobile agora exige que todos os for-
necedores de equipamentos 3G apoiem uma
transição suave para a LTE, diz Jotischky.

A Vodafone e a Verizon Wireless tomam
parte nos esforços para fazer com que a TD-LTE
funcione sem problemas com o padrão LTE
já estabelecido. (A Vodafone tem uma peque-
na participação na China Mobile e gostaria
que houvesse um único padrão global 4G
para tornar o roaming mais fácil e aumentar
as economias de escala.) Se a TD-LTE puder
se fundir com o padrão principal LTE, de for-
ma que os aparelhos LTE funcionem bem
com as redes TD-LTE chinesas, a China Mo-
bile vai evitar ser amarrada por uma tecnolo-
gia doméstica motivada por objetivos políti-
cos. Enquanto isso, ela deve seguir tocando a
TD-S da melhor maneira que puder.

Tanto a Huawei quanto a ZTE, juntamen-
te com outras fabricantes chinesas de equipa-
mentos como a Datang, receberam fundos do
governo para apoiar o desenvolvimento da
TD-S. Mas, "na hora em que o bolo TD-S foi
assado — e ele nunca foi tão gostoso assim — a
Huawei e a ZTE tinham amealhado ganhos
impressionantes e inesperados", explica Dun-

can Clark, da BDA. A Huawei, que fez o míni-
mo possível para apoiar a TD-S, surgiu como
a mais forte, enquanto a Datang foi muito me-
nos bem-sucedida no exterior. É difícil defen-
der que o projeto fez das companhias chinesas
mais competitivas internacionalmente.

Uma das razões para se preocupar com a
Huawei é a opacidade de seus proprietários.
A companhia está em mãos privadas e Zhou
insiste em que ela é de propriedade de seus
empregados. Mas a sua cultura militar e o fato
de que seu fundador, Reng Zhengfei, ser um
ex-oficial, provocaram rumores persistentes
de que ela tinha laços com o exército. E ainda
mais, sua estrutura proprietária pode ser ain-
da mais complicada pela sua história de joint
ventures, afirma Clark.

As duas grandes fornecedoras chinesas
são relativamente fracas em serviços, em com-
paração com suas rivais ocidentais, embora
ambas avancem o mais rápido que podem. Ser
capaz de oferecer serviços juntamente com os
equipamentos de rede se torna mais impor-
tante no momento em que as operadoras, na
índia e em outros lugares, terceirizam suas
operações para reduzir custos. Enquanto os
equipamentos de rede se tornam commodi-
ties, os serviços oferecem margens maiores e
contratos mais longos, observa Thelander.
nuar no mercado daqui a uma década. •

Novos usos para os celulares podem lançar outra onda de desenvolvimento

EM UM CAMPO LOGO ao lado da aldeia
de Bumwambu, ao leste de Uganda, cer-

cado de bananeiras e pés de mandioca, com
galinhas correndo entre as casas de tijolos de
barro, Frederick Makawa está pensando em
tomates. É fim de junho e termina a estação
chuvosa. Os tomates são uma valiosa produ-
ção comercial durante a seca que se aproxima
e Makawa quer plantar as sementes assim que
possível. Mas as estações tradicionais de plan-
tio de Uganda estão mudando, e ele se preo-
cupa com secas ou enchentes relâmpago que
poderiam destruir sua plantação.

Michael Gizamba, um operador de tele-
fone de aldeia local, se oferece para ajudar
usando o Amigo do Fazendeiro, um serviço
de informações agrícolas. Ele manda uma
mensagem de texto e pede a previsão do tem-
po para a estação na região. Logo depois che-
ga a resposta dizendo que uma precipitação

normal e moderada está prevista para julho.
Makawa decide plantar seus tomates.

Alguns quilômetros depois na aldeia de
Musita, Michael Malime, outro operador de
telefone de aldeia, explica como os seus clien-
tes têm usado o mesmo serviço para obter di-
cas agrícolas. Os fazendeiros de arroz que ti-
veram problemas com pulgões mandaram
mensagens pedindo conselhos e receberam
uma explicação sobre como fazer um pestici-
da usando sabão e parafina. Um fazendeiro
com tomateiros infectados por pragas apren-
deu como controlar o problema aspergindo
as plantas com uma mistura com leite.

O serviço Amigo do Fazendeiro aceita
consultas em mensagens de texto como "pul-
gões do arroz", "pragas do tomate" ou "como
plantar bananas" e fornece conselhos a partir
de um banco de dados compilado por parcei-
ros locais. Questões mais complicadas ("os

olhos das minhas galinhas estão inchando")
são repassadas para especialistas, que ligam
de volta em 15 minutos ou, em problemas
mais difíceis, prometem responder dentro de
quatro dias. As respostas são usadas então
para incrementar o banco de dados.

O Amigo do Fazendeiro é apenas um de
uma série de serviços baseados em telefonia lan-
çados em junho pela MTN, Google e o Labora-
tório de Aplicações, ou AppLab, em inglês, da
Fundação Grameen. Além de disseminar infor-
mações sobre agricultura, fornecidas pela Ini-
ciativa Rural Busoga de Desenvolvimento e
Fonte Aberta, os novos serviços também infor-
mam sobre saúde e mercado. O serviço Busca
de Clínicas direciona as pessoas para endereços
próximos e o Dicas de Saúde explica os sinto-
mas de doenças comuns.

Por último, há o Google Trader, um sistema
de mensagens de texto que põe em contato »
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Por esse preço eu não vendo

• compradores e vendedores de produtos agríco-
las e commodities. Os vendedores mandam
uma mensagem sobre onde estão e o que ofere-
cem para compradores potenciais num raio de
30 quilômetros por sete dias. Makawa diz que o
seu pai usava o serviço para procurar um com-
prador para alguns porcos, que ele vendeu para
pagar mensalidades escolares. Os serviços cus-
tam 110 shillings (US$ 5 centavos de dólar) por
vez, o mesmo que uma mensagem de texto co-
mum, com exceção do Google Trader, que custa
o dobro. Nas primeiras cinco semanas os servi-
ços receberam mais de l milhão de consultas.

"Há uma grande mudança entre segurar
um telefone nos ouvidos e segurá-lo nas mãos",
diz David Edelstein da Fundação Grameen.
"Ele abre as portas dos serviços de informação.
Não é a internet, mas é uma rede oferecida em
aparelhos móveis." Assim como com o projeto
do Telefone de Aldeia, a Grameen tenta esta-
belecer um modelo que seja ampliado e repe-
tido em outros países. Entretanto, oferecer in-
formações agrícolas e de saúde é mais difícil
que oferecer um serviço de telefone, pois essas
informações têm de ser locais e devem levar
em conta as diferenças culturais. A solução é
trabalhar de perto com parceiros locais.

A Grameen experimenta a idéia de "traba-
lhadores de conhecimento da comunidade" -
pessoas do local que ajudariam outras a ter aces-
so aos serviços móveis e a ler, traduzir e explicar
mensagens de texto quando necessário, assim
como os operadores de telefone de aldeia forne-
cem acesso à comunicação básica.

A colaboração da Grameen com a MTN e
o Google em Uganda é apenas um entre dúzias
de serviços por todo o mundo em desenvolvi-
mento que oferecem informações agrícolas, de
mercado e de saúde por celulares. Na índia, por
exemplo, os fazendeiros podem assinar o Reu-

ters Market Lite, um serviço de mensagens de
texto disponível em partes do país. Seus 125 mil
usuários pagam 200 rúpias (4,20 dólares) por
uma assinatura de três meses, com informações
sobre o tempo e preços locais quatro ou cinco
vezes ao dia. Muitos fazendeiros dizem que seus
lucros aumentaram como resultado.

A Tata Serviços de Consultoria, operadora
indiana, oferece um serviço chamado mKrishi,
similar ao Amigo do Fazendeiro, permitindo
aos agricultores fazer consultas e receber acon-
selhamento personalizado. "A população rural
está disposta a pagar taxas substanciais de assi-
natura para receber esta informação várias ve-
zes por dia", diz Kunal Bajaj do BDA.

A Nokia, maior fabricante do mundo de
celulares, lançou seu próprio serviço de infor-
mação, Nokia Life Tools, em junho, na índia.
Além de educação e entretenimento, ele for-
nece informações agrícolas, como preços, da-
dos climáticos e dicas de plantio, que podem
ser acessados a partir de menus especiais em
alguns aparelhos Nokia. O serviço básico cus-
ta 30 rúpias por mês e um serviço premium
que fornece preços locais detalhados de pro-
dutos agrícolas em dez estados está disponí-
vel pelo dobro do valor. "Ele está em estágio
inicial, mas teve uma ressonância muito boa
entre seu público-alvo" diz Olli-Pekka Kallas-
vuo, o executivo-chefe da Nokia.

Serviços para ajudar os fazendeiros foram
adotados mais amplamente na China, onde a
China Mobile oferece um serviço chamado
Nong Xin Tong em parceria com o ministério
da agricultura, como parte da sua atuação nas
áreas rurais. Ele já inscreveu 50 milhões de usuá-
rios e almeja ter 100 milhões de inscritos dentro
de três anos. O serviço fornece notícias, infor-
mações sobre o clima e detalhes de políticas go-
vernamentais relacionadas à agricultura.

A China Mobile também mantém um
website, o 12582.com, que envia aos fazendei-
ros informações sobre técnicas de plantio,
controle de pragas e preços de mercado. O
serviço custa dois yuans (0,30 dólar) por mês,
envia 13 milhões de mensagens de texto por
dia e tem mais de 40 milhões de usuários.

Há dúzias de outros exemplos por todo o
mundo em desenvolvimento. O TradeNet, lan-
çado em Gana em 2005, agora põe em contato
compradores e vendedores de produtos agríco-
las em nove países africanos. O CellBazaar for-
nece um serviço de anúncios classificados com
mensagens de texto em Bangladesh.

Os celulares também estão sendo usados
nos serviços de saúde. Mensagens de texto,
mandados para todo mundo em uma deter-
minada área, podem seu usadas para aumen-
tar o conhecimento sobre o HIV. Mandar
mensagens de texto diárias para pacientes
pode ajudá-los a se lembrar de tomar os re-
médios para tuberculose ou HIV. Os celulares
podem reunir informações de saúde no cam-
po mais rápida e acuradamente do que regis-
tros em papel e ajudam com o gerenciamento
de estoques de remédios. As câmeras nos ce-
lulares são usadas para mandar imagens para
especialistas distantes fazerem diagnósticos.

Bright Simons, um empreendedor social
de Gana, concebeu um sistema baseado em te-
lefones chamado de mPedigree para atacar o
problema dos remédios falsificados. Entre
10% e 25% de todos os remédios vendidos são
falsos, de acordo com a Organização Mundial
da Saúde, e em alguns países a proporção pode
chegar a 80%. Com o sistema de Simons, que
está sendo implantado na Nigéria e em Gana,
um quadro na embalagem, quando raspado,
revela um código que pode ser enviado por
mensagem de texto para um número especial
que verifica se os remédios são genuínos.

A maioria dos projetos móveis de saúde
ainda está na fase de testes, mas um relatório
compilado em 2008 pela UN Foundation e
pela Vodafone Foundation documentou cerca
de 50 projetos desse tipo por todo o mundo
em desenvolvimento. Atualmente são feitos
estudos para quantificar seus benefícios.

Esses novos serviços se tornaram factíveis
porque os celulares estão cada vez mais difun-
didos. "Nós estamos agora numa nova fase
em que vemos os efeitos da rede de tantas pes-
soas usando telefones celulares", diz Simons.
O seu sistema pode, por exemplo, assumir
com segurança que o farmacêutico em deter-
minada aldeia vai ter um telefone celular.

Esses serviços de mensagens de texto, em-
bora aquém do acesso completo à internet, tem
o potencial de deflagrar uma série de benefícios.
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econômicos e sociais para os usuários até mes-
mo de celulares mais básicos. "Há muita con-
versa sobre o que você pode fazer com apare-
lhos mais sofisticados, mas é mais interessante
se concentrar nos aparelhos que as pessoas têm
em mãos atualmente", diz Edelstein.

Quantificar os benefícios de serviços agrí-
colas e de saúde é difícil e ainda estão no co-
meço em boa parte do mundo. O serviço mó-
vel que está dando benefícios econômicos
mais óbvios é a transferência de dinheiro,
também conhecido como sistema bancário
móvel (embora por razões técnicas e de regu-
lação não seja, no sentido estrito, um sistema
bancário). Ele cresceu a partir do costume
disseminado de usar créditos pré-pagos para
ligações como uma moeda informal.

Suponha que você queira mandar dinhei-
ro da cidade para a sua família no campo. Po-
deria viajar à aldeia e entregar o dinheiro pes-
soalmente, mas isso custa tempo e dinheiro.
Ou pediria para um intermediário, como um
motorista de ônibus, para entregar o dinhei-
ro, mas isso pode ser arriscado. Ou você pode
comprar um cartão de créditos na quantia
que você quer transferir (digamos, 10 dóla-
res) e então ligar para o operador de telefone
de aldeia ou comerciante na aldeia de sua fa-
mília e ler para ele o código no seu cartão.

O crédito vai ser usado no telefone do co-
merciante, que vai entregar o dinheiro para a
sua família pagando comissão de 10% a 20%.
Em alguns países, onde o tempo de conexão
pode ser transferido diretamente de um tele-
fone para outro por mensagens de texto, o
processo é ainda mais simples: carregue os
créditos no seu telefone e então mande-o para
alguém no local que, em troca, entrega o di-
nheiro para o destinatário indicado.

Esses métodos se tornaram tão difundi-
dos que algumas companhias decidiram
montar sistemas de pagamento móveis que
permitem que dinheiro de verdade, em vez de
apenas tempo de conexão, seja transferido de
um usuário para outro pelo telefone. Uma vez
inscrito, você põe dinheiro no sistema ao pa-
gar um agente (geralmente um vendedor de
conexão de uma operadora), que credita di-
nheiro na sua conta de dinheiro móvel.

É possível sacar o dinheiro com outro
agente, que verifica se a existência de fundo
suficiente antes de debitar na sua conta e lhe
entregar o dinheiro. Pode também mandar
dinheiro para outra pessoa, que recebe uma
mensagem de texto contendo um código para
ser levado a um agente para a retirada do va-
lor. Isso permite mandar dinheiro de um lu-
gar a outro rápida e facilmente.

Alguns sistemas também permitem re-

messas internacionais, outros fornecem aos
participantes cartões de débito associados às
suas contas de dinheiro móvel. Como há mui-
to mais celulares e vendedores de tempo de
conexão do que caixas eletrônicos e agências
bancárias, o dinheiro móvel está em uma po-
sição privilegiada para levar os serviços finan-
ceiros para bilhões de "sem-banco" por todo
o mundo em desenvolvimento.

Os maiores sucessos nesse campo até ago-
ra foram o Gcash e o Smart Money nas Filipi-
nas, o Wizzit na África do Sul, o Celpay na
Zâmbia e, acima de todos, o MPESA no Quê-
nia, que se tornou o esquema de dinheiro mó-
vel mais usado do mundo. Lançado em 2007
pela Safaricom, a maior operadora de celular
do Quênia, ele agora tem quase 7 milhões de
usuários - nada mal para um país de 38 mi-
lhões de pessoas, dos quais 18,3 milhões têm
celular. Os primeiros usuários do MPESA eram
migrantes urbanos jovens e do sexo masculino
que o usavam para mandar dinheiro para as
suas famílias no campo. Mas se tornou incri-
velmente popular e hoje paga tudo, de mensa-
lidades escolares a táxis (os taxistas gostam dele
porque permite que andem com menos di-
nheiro na mão). Cerca de 2 milhões de dólares
são transferidos pelo sistema por dia, com uma
média de 20 dólares por transação. "Em mer-
cados no Quênia, os comerciantes estão felizes
em receber os pagamentos do MPESA. É real-
mente impressionante", diz Bob Christen, che-
fe da iniciativa "Serviços Financeiros para os
Pobres", da Fundação Bill & Melinda Gates.

Tornar mais fácil, rápido e barato transferir
dinheiro traz enormes benefícios sociais e eco-
nômicos. As comissões são mais baixas e quem
recebe não precisa pagar o transporte para as ci-
dades para fazer retiradas. Em domicílios rurais

que adotaram o dinheiro móvel, a renda cres-
ceu entre 5% e 30%, de acordo com Olga Mo-
rawczynski, uma etnógrafa da Universidade de
Edimburgo que estudou o MPESA em detalhe.

Ele também poupa os homens que traba-
lham nas cidades de tirar folgas para levar di-
nheiro para as famílias. A única desvantagem,
dizem as esposas, é que alguns homens agora vi-
sitam suas casas menos freqüentemente.

O MPESA também é usado como uma
forma de conta de poupança, embora não pa-
gue juros. Ter até mesmo um pequeno col-
chão de poupança para emergências permite
às pessoas lidar com os imprevistos, como ter
de pagar por tratamento de saúde subitamen-
te. "Uma enorme quantidade de pessoas sai
da pobreza a cada ano, mas muitas caem no-
vamente porque não têm economias, ne-
nhum recurso de emergência, quando algo
ruim acontece precisam vender coisas e per-
dem muito suporte", diz Christen.

Os pobres tendem a poupar comprando
animais de criação, que podem ficar doentes ou
morrer, ou comprando ouro, com risco de ser
roubado, ou investindo em esquemas em suas
comunidades algumas vezes fraudulentos, diz
Timothy Lyman do Grupo Consultivo de As-
sistência aos Pobres (GCAP). O sistema bancá-
rio móvel oferece uma alternativa mais confiá-
vel e poderia trazer benefícios econômicos
comparáveis aos dos telefones celulares, diz.

Com todos esses benefícios, por que o sis-
tema bancário móvel decolou no Quênia e em
um punhado de outros lugares, mas não em
outras partes? O MPESA não foi bem na vizi-
nha Tanzânia, por exemplo.

Existiram fatores especiais que tornaram
mais provável que o MPESA funcionasse no
Quênia: o custo particularmente alto para«
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mandar dinheiro por outros métodos; a grande
fatia de mercado (80%) da Safaricom, a princi-
pal operadora de celular (uma afiliada da Voda-
fone); a decisão de permitir que o esquema
prosseguisse, mesmo sem uma aprovação regu-
latória formal; e, mais curiosamente, a violência
pós-eleitoral no começo de 2008.

O MPESA era usado para transferir di-
nheiro para pessoas retidas nas favelas de Nai-
róbi na época e alguns viam o MPESA como
um lugar mais seguro para guardar o seu di-
nheiro que os bancos, que estavam envolvidos
em disputas étnicas. Tudo isso faz Olga Mo-
rawczynski achar que o sucesso do Quênia no
sistema bancário móvel não pode ser igualado
em outros lugares. "Mas espero que alguém
possa provar que estou errada", diz.

Existem sinais de que seu desejo logo pos-
sa virar realidade. Bancos e reguladores, que
estavam céticos quanto ao dinheiro móvel em
muitos países, se aproximam da idéia, em boa
parte devido ao sucesso do MPESA. "Muitas
das questões que pareciam obstáculos signifi-
cativos no ano passado agora parecem mais
administráveis", constata Lyman.

Houve uma "mudança no nível de confor-
to" quanto aos não-bancos (as operadoras) for-
necerem serviços financeiros, diz. "Um ano
atrás, a maioria dos bancos estava assustada -
estavam vendo o pessoal dos celulares levando
o seu almoço embora", afirma Dare Okoudjou,
chefe do dinheiro móvel da MTN. Mas agora,

diz, alguns perceberam que se associar com ope-
radoras de celular para lançar serviços de di-
nheiro móvel vai permitir que alcancem muitos
outros clientes. Pois, no fim das contas, as ope-
radoras de celular têm marcas muito mais for-
tes e mais abrangentes que os bancos.

Os reguladores, enquanto isso, estão mais
tranqüilos com o envolvimento dos bancos. Os
esquemas de dinheiro móvel geralmente põem
limites para as transferências (normalmente em
torno de 100 dólares), o que ajuda a diminuir
os receios quanto à lavagem de dinheiro. E
quando os clientes se inscrevem, eles fornecem
algum tipo de identificação. Isso torna o proces-
so mais formal do que para comprar um Sim,
mas menos rigoroso do que abrir uma conta no
banco. "Nós podemos encontrar um equilíbrio
entre os dois", pondera Okoudjou.

O lançamento pela MTN de um serviço de
dinheiro móvel em Uganda em março de 2009,
em parceria com o Banco Stanbic, dá mais ra-
zões para otimismo. A MTN acompanhou o
lançamento com uma enorme campanha de
marketing baseada em torno da idéia simples
de mandar dinheiro para casa, como a Safari-
com fez anteriormente no Quênia. Depois de
três meses 60% da população tinha ouvido fa-
lar no serviço - um nível de conhecimento que
o MPESA levou um ano para atingir, de acor-
do com a MTN. Depois de quatro meses o ser-
viço tinha 82 mil usuários inscritos. Dos 5,1
milhões de dólares transferidos nesse período,

metade aconteceu no quarto mês, indicando
um crescimento rápido. A MTN planeja au-
mentar o número de pontos de dinheiro mó-
vel para 5 mil no começo de 2010.

O aparente sucesso da MTN em Uganda
parece sugerir que o Quênia pode não ser uma
exceção, no fim das contas. Depois de ajustar
sua tecnologia e os procedimentos em Uganda,
a MTN planeja introduzir o serviço em outros
vinte países da África e do Oriente Médio e já
lançou em Gana. Enquanto isso, a Zain, que
opera em vários mercados africanos, começou
seu próprio serviço, chamado de Zap. De acor-
do com o GCAP, vão existir mais de 120 esque-
mas de dinheiro móvel nos países em desenvol-
vimento no final de 2009, mais que o dobro de
2008. Até 2012, ela prevê, cerca de 1,7 bilhão de
pessoas vão ter um celular, mas nenhuma conta
bancária, e 20% usarão o dinheiro móvel.

As operadoras não esperam ganhar mui-
to dinheiro com o sistema bancário móvel, diz
Okoudjou, mas ele pode ajudar a evitar que
os clientes migrem para os rivais e corta os
custos ao permitir que as pessoas carreguem
seus créditos para conexão diretamente nos
telefones, assim como fornecer maiores bene-
fícios sociais e econômicos que acabam por
refletir positivamente para as operadoras.
Ainda mais importante, o sistema bancário
móvel pode ajudar a indústria a repetir o
enorme impacto conseguido quando os celu-
lares foram introduzidos pela primeira vez. •

Trabalho em conclusão
Em breve, o acesso ao celular será universal A próxima tarefa é fazer o mesmo com a internet

QUANTO TEMPO levará até que todos na
Terra tenham um telefone celular? "Pa-

rece altamente provável que a teledensidade
global do celular vai ultrapassar os 100% na
próxima década e, provavelmente, mais cedo",
disse Hamadoun Touré, secretário-geral da
União Internacional de Telecomunicações
(UIT), um órgão estabelecido em 1865 para
regular a telecomunicação internacional. A te-
ledensidade móvel (o número de celulares por
100 pessoas) ficou acima de 100% na Europa
Ocidental em 2007 e, desde então, muitos paí-
ses em desenvolvimento vêm seguindo a ten-
dência. A África do Sul ultrapassou a marca de
100% em janeiro e Gana alcançou 98% no
mesmo mês. Espera-se que Quênia e Tanzânia
ácancem os 100% em 2013.

Mesmo 100% de teledensidade não signi-

fica que todos têm um telefone, porque muitas
pessoas têm vários aparelhos ou SIMs (chips).
Mas nem todos são clientes em potencial. Com

as taxas atuais de crescimento, parece provável
que dentro de cinco anos e, certamente dentro
de dez, todos no mundo que queiram um ce-
lular provavelmente terão. As redes 3G aptas à
velocidade de banda larga serão comuns mes-
mo nos países em desenvolvimento e as ainda
mais rápidas 4G vão se espalhar rapidamente
em alguns lugares. E agora?

A próxima tarefa, diz Touré, é assegurar
que, todos que queiram, possam usar a tec-
nologia móvel para acessar, a internet. Como
muitos na indústria, ele prevê que isto será
feito usando laptops de baixo custo ou net-
books, com conexão à internet por meio do
celular. "A banda larga móvel se tornará um
fenômeno global", diz Jotischky, da Informa.
Ele acredita que pode haver l ,4 bilhão de as-
sinantes de banda larga móvel em 2014.
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Ao mesmo tempo, com a queda do preço
e diminuição de tamanho dos laptops e o po-
tencial avanço dos celulares, os dois parecem
estar convergmdp em uma nova classe de apa-
relhos que combinam o poder e a versatilida-
de de um computador com a portabilidade do
telefone. Os netbooks já podem custar apenas
200 dólares, tornando-os baratos o suficiente
para ser entregues sem custo juntamente com
contratos de longo prazo de banda larga mó-
vel em alguns países, assim como já acontece
com os celulares para alguns usuários. Parece
que os celulares são a vanguarda das redes de
banda larga móvel que vão estender o acesso à
internet para toda a humanidade.

A combinação da banda larga móvel e o
netbook barato vai resolver uma antiga dis-
cussão dentro da indústria de tecnologia so-
bre os méritos relativos dos computadores e
dos celulares como instrumento para promo-
ver o desenvolvimento. Liderando o campo
da computação está Nicholas Negroponte, do
Instituto de Tecnologia Massachusetts, o ho-
mem por trás do laptop de 100 dólares. Ele e
seus seguidores argumentam que baixar o
custo dos aparelhos e persuadir os governos
dos países em desenvolvimento a comprar e
distribuir milhões deles poderá ter um enor-
me benefício educacional.

Os críticos do seu projeto argumentam que
faz mais sentido gastar 100 dólares em uma es-
cola ou livros ou treinamento de professores, do
que em um laptop. E os defensores do celular,
incluindo Iqbal Quadir, que vem brigando com
Negroponte sobre a questão, apontam que os
celulares proporcionam benefícios econômicos
imediatos, que lhes permite se expandir de uma
forma autossustentada, sem necessidade de um
gigantesco financiamento do governo. Negro-
ponte responde que os celulares não são muito
usados em educação. E Quadir responde que
graças ao desenvolvimento econômico induzi-
do pelos celulares, pais podem arcar com a edu-
cação de suas crianças. A discussão, que se pro-
longou por anos, acabou em um acordo.

Diante disso, aqueles do campo do celu-
lar parecem ter vencido. Os aparelhos são ago-
ra vistos como um instrumento vital de de-
senvolvimento, onde o projeto do laptop de
Negroponte falhou em suas metas ambicio-
sas. Mas embora seus engenheiros tenham até
agora apenas conseguido baixar o custo de
seu elegante laptop para perto de 150 dólares,
eles mostraram o que é possível com um pro-
jeto de baixo custo e ajudaram a criar o vi-
brante mercado de netbook de hoje.

Se os netbooks de fato se tornarem os
aparelhos preferidos para acessar a internet
no mundo em desenvolvimento, Negroponte

vai rir por último. Mas se aqueles netbooks se
tornarem, na prática, grandes telefones mó-
veis com teclados que acessam a internet por
meio das redes de celular, como parece pro-
vável, Quadir e seus seguidores podem reivin-
dicar que ganharam o dia.

O progresso tecnológico em aparelhos e
redes parece ter tornado o debate discutível: o
importante é que o acesso à internet será o seu
caminho para se tornar tão difundido como
telefones móveis.

Os obstáculos permanecem os mesmos
para o acesso universal ao celular e à internet.
Um problema é a falta de conexões-tronco,
particularmente para a África. Mas uma série
de novos cabos está em construção para me-
lhorar a conectividade da África com o resto
do mundo, aumentando a capacidade e redu-
zindo o custo do acesso à internet. O primei-
ro deles, o cabo Seacom, o primeiro cabo sub-
marino moderno do leste da África, foi con-
cluído em julho.

À medida que melhora a conexão e os equi-
pamentos de rede se tornam mais baratos e mais
eficazes, não será difícil proporcionar um servi-
ço de banda larga móvel de baixo custo, disse
Colao, da Vodafone. O principal desafio é redu-
zir o preço dos aparelhos de acesso. "Precisamos
surgir com um aparelho de dados móvel que
custe 60 a 80 dólares no máximo", disse. "Os-net-
books são muito bons, mas precisamos de um
para mercado emergente que custe um terço do
preço." Com os telefones, observa ele, "tivemos
uma real penetração quando baixamos para
menos de 35 dólares. Os netbooks devem estar
abaixo de 100 dólares para termos contração
real". Isto vai exigir avanços nas indústrias ao re-
dor, tais como fabricantes de chips e manufatu-
reiras, em vez de telecomunicação, apontou.

Enquanto isso, observa Eric Cantor, da Fun-
dação Grameen, de Uganda, o equivalente à in-
ternet de aldeia pode proporcionar um firme
passo para acesso mais amplo nas áreas mais po-
bres, assim como os telefones de aldeia fizeram
para o celular. A Fundação Grameen já está ex-
perimentando dar netbooks para uns poucos
operadores de telefones de aldeia em Uganda
para que eles possam vender acesso à internet,
assim como fizeram na telefonia. Apesar da co-
nexão relativamente lenta proporcionada pelas
redes móveis 2G de Uganda, a demanda pelo
serviço mostrou ser mais forte do que o espera-
do e a receita foi o dobro do nível exigido para
tornar o serviço autossustentado.

Christine Zhen Wei Qiang, do Banco
Mundial, observa que as operadoras de quios-
ques de internet na índia cobram pequenas
tarifas para acessar os serviços on-line do go-
verno. Isto torna os serviços mais acessíveis,
impede os funcionários públicos de cobrarem
propina e proporciona uma receita para o
operador do quiosque, "portanto, existe um
modelo de geração de receita", disse. Deve fa-
zer sentido oferecer microcrédito para em-
preendedores comprarem netbooks e propor-
cionar serviços de informação. Muitos dos
métodos usados para tornar os celulares mais
disponíveis ao que parece serão aplicados
para estender o acesso à internet no futuro.

Como mostra a pesquisa de Qiang, o
acesso à internet pode proporcionar um im-
pulso ainda maior ao crescimento econômi-
co do que os celulares. Mas, para tirar o má-
ximo da internet, os usuários têm de ter um
certo nível de educação e capacidade de ler e
escrever. Seu efeito sobre o desenvolvimento
pode ser maior a longo prazo, mas não tão re-
pentino e sensível quanto a expansão dos ce-
lulares na primeira década deste século.

Em um grande movimento da história
das telecomunicações, os celulares fizeram
uma notável diferença na vidas de mais pes-
soas, mais rapidamente do que qualquer tec-
nologia anterior. Eles se espalharam rapida-
mente e provaram ser mais fáceis e baratos de
se adotar. Está claro que o longo processo de
conectar todos na Terra por uma rede de tele-
comunicações global, que começou a com a
invenção do telégrafo em 1791, está à beira de
ser completado. Os celulares terão contribuí-
do mais do que qualquer outra tecnologia
para o avanço na democratização. •
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