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Celulares na onda do VoIP
Com a explosão dos serviços 3G e o caminho sendo preparado para a LTE,
a voz sobre IP na telefonia móvel é considerada por especialistas a próxima
evolução. Mas a mudança nos modelos de negócio é grande.

D
esde os anos 90, transmitir
os sinais de telefonia por
protocolo IP (VoIP) é reali-
dade nos serviços fixos.
Mas, segundo especialistas,

esta é a próxima revolução aguardada
no mundo das telecomunicações móveis,
que também viverá em larga escala a
transição da voz comutada para o tráfe-
go de bits via Internet. A divergência é
quando. Para alguns especialistas, essa
mudança acontecerá a longo prazo. Na
opinião de outros, no entanto, isso deve
acontecer nos próximos dois anos.

Os mais otimistas argumentam que
em um mundo cada vez mais móvel e
que assiste ao grande crescimento dos
serviços de terceira geração (3G), às
portas da quarta geração da telefonia
móvel (LTE), não haveria motivo para o
cliente continuar pagando à operadora
celular pelo serviço de voz uma vez que
já paga um pacote de dados que lhe
permite realizar o VoIP.

Em alguns países, milhares de usuá-
rios já responderam a essa situação de
uma forma bastante prática. Nos
Estados Unidos e na Europa, o fatura-
mento da VoIP móvel deverá ultrapas-
sar a cifra dos serviços do gênero fixo
nos próximos anos. Os dados são da
consultoria Analysys, que revela tam-
bém que a evolução das redes móveis
de terceira e quarta geração fará com
que os serviços de VoIP via celular movi-
mentem US$ 25,9 bilhões até 2012 no
mundo. Somente nos Estados Unidos,
essa transição fará com que ligações
por VoIP móvel representem cerca de
28% de todos os minutos gastos daqui a
nove anos, diz o levantamento. Para o
espanto de muitas operadoras, recente
estudo do Gartner apontou que até
20,19 mais de 50% do tráfego de voz
móvel no mundo será realizado através
da tecnologia VoIP ponta-a-ponta. O
levantamento revela que nos próximos
anos as tradicionais operadoras de tele-
comunicações deverão se preparar para
a ameaça real de perderem parte do

tráfego e das receitas para empresas
apoiadas nas soluções de VoIP móvel.
Lembrando que hoje o faturamento das
empresas móveis é da ordem de US$ 692
bilhões, mundialmente. No entanto, o
Gartner ressalta que, apesar do poten-
cial de crescimento significativo, as
condições para a expansão dos serviços
de VoIP móvel só se tornarão ideais
entre cinco e oito anos.

"A adoção em grande escala das
ligações móveis por VoIP não acontece-

rá até a total implementação das redes
4G, que deve acontecer em 2017", afir-
ma Tole Hart, diretor de pesquisas do
Gartner responsável pelo estudo. "Mas
assim que as condições básicas de mer-
cado estiverem estabelecidas, a transi-
ção para a tecnologia de VoIP móvel
deve ser rápida, pois gera conveniência
e economia aos usuários", ressalta
Hart. De acordo com a mesma pesquisa
do Gartner, nos próximos dez anos 30%
do tráfego de voz móvel será baseado 
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em serviços de VoIP wireless
gerenciados por grandes por-
tais como Google, Facebook,
MySpace e Yahoo. Apesar de
o impacto da mudança para
a tecnologia 4G estar previs-
ta para acontecer de manei-
ra gradual, o Gartner acon-
selha as atuais operadoras
de telecomunicações a come-
çarem a pensar nessa tran-
sição e em modos de coope-
rar e se associar a outros tipos de
provedoras de serviços.

O diretor para a América Latina de
estratégia e desenvolvimento de negó-
cios da Nokia Siemens, Hermano Pinto,
compartilha dessa opinião. "O cresci-
mento do tráfego internacional de voz,
originado tanto pela telefonia móvel
quanto pela fixa, já está sendo domina-
do pelos serviços VoIP", diz ele. Ele cita
um estudo recente da consultoria
TeleGeography Research, de 2008, que
destaca o crescimento fenomenal do
Skype, que em menos de seis anos de
existência tornou-se a maior operadora
internacional de voz, com 405 milhões
de usuários e 8% dos 384 bilhões de
minutos de todas as chamadas globais
de longa distância, ou seja, 33 bilhões de
minutos de voz intra-rede.

Somando-se a isso também as cone-
xões extra-rede, ou seja, concluídas ou
iniciadas nas redes das operadoras con-
vencionais, os serviços VoIP sobem para
31% do tráfego internacional, ficando os
demais 69% para os serviços comuta-
dos. "O Skype superou todos os concor-
rentes e já é hoje o detentor da maior
operação internacional de voz", acres-
centa. É um sucesso em termos de
minutos trafegados, mas ainda pouco
expressivo em receitas.

No quesito mobilidade, a Skype
informa a esta reportagem que só na
plataforma Windows Mobile, sistema
operacional da Microsoft para apare-
lhos móveis, seu aplicativo de VoIP já
foi baixado em mais de 11 milhões de
celulares. O objetivo é sempre o mesmo:
redução de custos com telefonia.

Não por acaso, recente estudo da

episódio da AT&T, opera-
dora que detém a exclusivi-
dade do iPhone em territó-
rio estadunidense. A opera-
dora se isentou de qualquer
relação com a proibição,
mas recentemente assumiu
ter sido a responsável pelo
bloqueio do funcionamento

BuddeComm prevê que em
2018 cerca de 90% das
receitas de voz das operado-

ras móveis virão do VoIP. "As opera-
doras, inclusive as brasileiras, já tra-
balham com cenários futuros onde
outros serviços vão fazer a diferença e
compor a receita total. Para se manter
no mercado, elas têm de ser agressi-
vas, inovadoras e, acima de tudo,
identificar o que o cliente espera",
diz. "Estamos saindo da era dos tera-
bytes para os petabytes. Há uma
explosão no mundo todo pela deman-
da de dados, que só no Brasil cresceu
oito vezes em relação ao ano passado.

A tendência é que o cliente consuma
cada vez mais banda e aí, dentro do
custo básico, o serviço de voz como
existe hoje perderá sentido", analisa
Hermano Pinto.

Risco
Mas, apesar do crescimento da

demanda por VoIP, para a maioria das
operadoras esse serviço ainda é visto
como um potencial canibalizador das
receitas de voz. O mais recente e ilus-
tre caso se deu nos Estados Unidos,
onde a FCC questionou formalmente a
Apple pelo veto ao aplicativo de voz
sobre IP Google Voice em
seus iPhones. A agência exi-
giu também uma explicação
sobre o envolvimento neste

do aplicativo SlingPlayer em sua rede
3G, alegando oficialmente que a trans- •
missão de TV consome muita banda,
podendo prejudicar sua base de clien-
tes. O fato é que assinantes da AT&T
com iPhone só podem utilizar o Google
Voice, MSN ou qualquer outro aplicati-
vo de voz sobre IP via rede Wi-Fi. O
mesmo acontece com a alemã Deutsche
Telecom, que bloqueia chamadas via
Skype na rede 3G. Para Luis Minoru
Shibata, diretor de consultoria da
PromonLogicalis, isso acontece por
dois motivos. Primeiro, as operadoras
acreditam que os serviços de voz
comutada ainda renderão um bom

dinheiro por um tempo.
"Existe mercado para os
próximos cinco anos ou
mais para explorar os
serviços de voz", prevê. O
outro motivo é a perda de
dados estratégicos, como
o histórico das chama-
das. "Com o VoIP, a iden-

tificação das pessoas e informações
das ligações, entre outras, ficam sob
controle de uma empresa como a
Skype, não mais no chip da operado-
ra", diz. Por isso, acredita ele, VoIP na
telefonia móvel só nas redes Wi-Fi.
"Não consigo acreditar em voz sobre
IP sobre 3G em curto prazo, até por-
que essas redes sequer dão conta da
demanda atual por dados. Para as
operadoras, lançar esse tipo de serviço
seria criar um problema para elas
mesmas", diz Luis Shibata.

É um aspecto com que Hermano
Pinto, da Nokia Siemens, concorda.

Para ele, a viabilização do
VoIP no país passa, necessa-
riamente, pelo aumento da
capacidade das redes de
dados das operadoras
móveis. Ele revela que a
capacidade média de uma
estação radiobase (ERB)
brasileira é de l Mbps a
2 Mbps por setor. Uma ERB
pode ter de um a três setores
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"HOJE NÃO VEMOS AS REDES 3G COM ESTABILIDADE
PARA ENTREGAR VOZ FIM-A-FIM SOBRE IP"

Silvio Antunes, da Vivo

120 graus cada. "Na Europa e no
Japão, essa média é de 100 Mbps, por
setor", diz.

Oportunidade
Mas onde a maioria das operadoras

enxerga risco, uma minoria prefere
enxergar oportunidade de crescimento.
No final de 2007, a Hutchison 3 começou
a vender o Skypephone, celular com
aplicativo VoIP da Skype desenvolvido
em parceria com a Amoi, fabricante chi-
nesa de handsets. O handset permite o
tráfego de voz sobre IP pela rede 3G da
operadora, que vendeu mais de 500 mil
Skypephones na Ásia e Europa, além de
conquistar milhares de clientes de outras
operadoras, ampliar a receita média por
usuário dos clientes pós-pagos e pré-pa-
gos e aumentar o tempo de fidelização
de sua base. Outras operadoras fora do
Brasil também estão de olho nessa
demanda. É o caso das australianas
Freshtel e Telstra e da Vonage, no Reino
Unido. "Nos Estados Unidos, o handset
do assinante da T-Mobile é roteado auto-
maticamente da rede celular para as
redes Wi-Fi ao acessar a área de cober-
tura de um hotspot. Neste caso ele faz
chamadas sem pagar nenhum dólar",
diz Adriano Lino, gerente de inteligência
de mercado da RIM, a fabricante cana-
dense do BlackBerry. Isso é possível gra-
ças à Unlicensed Mobile Access (UMA),
tecnologia que complementa a cobertura
de rede da operadora com sistemas não
licenciados, como Wi-Fi e bluetooth.
Alguns modelos de handsets da Nokia,
Sony Ericsson e Samsung contam com a
tecnologia UMA embarcada. No Brasil,
para o sucesso desse serviço, seria neces-
sário uma cobertura maior de hotspots
Wi-Fi. "Não acredito no Wi-Fi como tec-
nologia de disseminação de VoIP móvel
para o usuário final, até por característi-
cas técnicas. As redes 3G têm melhor
estabilidade e eficiência espectral e
devem suportar o crescimento desse
serviço até a chegada das redes de quar-
ta geração (LTE)", diz.

Brasil
No Brasil não há estudos ou pesqui-

sas sobre VoIP na telefonia móvel, mas
alguns indicadores apontam para um

horizonte promissor, onde
essa estrada parece estar
sendo muito bem pavimenta-
da. Segundo estudo recente
da Cisco em parceria com o
IDC Brasil, somente nos últi-
mos seis meses a banda larga
móvel cresceu quase três vezes mais
que a fixa no país: 34% contra 12%. A
quantidade de acessos de banda larga
móvel, de acordo com o estudo, atingiu
2,6 milhões em junho de 2009, um
crescimento de 34,2% em relação ao
final do ano passado, quanto totaliza-
vam 1,98 milhão. Isso tudo, vale lem-
brar, em menos de dois anos de vida
do 3G no país. "Não é costume se falar
em tráfego de voz em bytes, ainda
mais no Brasil, mas é possível afirmar

que o tráfego de VoIP já
representa pouco mais de 3%
do volume mundial da
Internet", diz Hermano Pinto,
da Nokia Siemens.

Mas as operadoras mó-
veis parecem estar alheias ou
resistentes a essa realidade.
É o caso, pelo menos, da Vivo
e da Claro. Para Mareio
Nunes, diretor de core
network da Claro, é tudo uma
questão de negócios.

"Tecnologia existe, mas desconheço
interesse comercial da Claro no VoIP
pelo menos nos próximos dois anos",
diz. Sílvio Antunes, diretor da área de
negócios empresa da Vivo, informa
que a operadora também não pensa
no VoIP em curto prazo e aposta em
outros serviços de comunicação.
"Acredito mais no crescimento das
mensagens instantâneas e chats no
celular", diz. Ele lembra que a Vivo
chegou a lançar um serviço push-to-

talk de voz sobre IP em sua
extinta rede CDMA IxRTT.
"A experiência não foi
muito boa pois o link não
era estável o' suficiente.
Hoje não vemos as redes
3G com estabilidade para
entregar voz fim-a-fim

sobre IP", acrescenta. Procurados
pela TELETIME, TIM e Oi não se pro-
nunciaram sobre o assunto.

Adriano Lino, da RIM, vê na questão
jurídico-regulatória mais um problema
para o VoIP móvel decolar no Brasil.
"Qualquer chamada iniciada ou concluí-
da na rede móvel, segundo a Anatel,
deve pagar o custo de interconexão.
Esse valor é importante tanto para as
operadoras quanto para o governo, que
também fatura sobre esse serviço", diz.
De fato, essa receita de interconexão
(conhecida no meio como VU-M) é fun-
damental para as operadoras móveis. Já
representou mais de 50% das receitas, e
hoje está em 30%, mas a tendência é de
queda, em função do aumento do tráfe-
go intra-rede (usuários da mesma ope-
radora falando entre si).

Para Lino, com a voz trafegando
via IP, ambas as partes arrecadam
menos com a interconexão. "Se a
questão da interconexão, que é um
tema há muito tempo discutido dentro
da Anatel, até hoje não foi definida de
maneira clara, o que dizer então sobre
a voz sobre IP", finaliza. ®
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