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Transmissão de dados em alta velocidade depende de novos padrões.  
 
A disputa entre as tecnologias de telefonia celular CDMA e GSM tem dias contados. A chegada da 
terceira geração (3G), que já é uma realidade na Europa, Ásia e mesmo nas Américas e no Brasil, 
vai eliminar a rivalidade. Todas as companhias móveis vão ter de adotar um dos três padrões 
tecnológicos disponíveis - CDMA2000, WCDMA ou TD-SCDMA. Os três são co-irmãos e obtiveram 
o sinal verde da UIT, União Internacional das Telecomunicações, de forma que estão em plena 
fase de implantação.  
 
Acabou-se a rivalidade devido ao fato de terem nascido da mesma matriz: o CDMA. O GSM, cuja 
origem é o TDMA, não tem a mesma capacidade para trafegar dados em alta velocidade e por isso 
está fadado ao desaparecimento.  
 
Existem outros dois parâmetros - UMC-136 e Dect+ -, que também teriam condição de suportar 
tráfego pesado e crescente de dados, característica essencial para uma rede 3G -, mas foram 
deixados de lado pelos desenvolvedores, que concentraram foco nos três primeiros padrões, com 
ênfase dada pelo governo chinês no TD-SCDMA.  
 
Até aqui, as operadoras européias, adeptas em peso do GSM, têm adotado preferencialmente o 
W-CDMA, enquanto as norte-americanas dividem-se entre as duas opções, W-CDMA ou CDMA-
2000. A China procura estabelecer um padrão próprio, usufruindo da ordem de grandeza de seus 
números, afirmou Marco Aurélio Rodrigues, presidente da Qualcomm do Brasil.  
 
A adoção será rápida, indicam pesquisas estatísticas. Este ano, segundo a Strategy Analytics, a 
marca atingirá 165 milhões de usuários de 3G nas duas tecnologias, um total muito acima dos 98 
milhões contabilizados no ano passado. A expansão continua e em 2005 o total chegará  a 255 
milhões, passando a 381 milhões em 2006, 529 milhões em 2007, 703 milhões em 2008 e 907 
milhões em 2009.  
 
Receita segue crescendo  
 
A Qualcomm, na condição de desenvolvedora do CDMA, está inserida nos três caminhos de 
evolução, o que lhe proporciona receita progressiva a partir de royalties. A companhia de capital 
norte-americano fornece "chipset" tanto aos fabricantes de equipamentos de infra-estrutura 
celular quanto aos de telefones celulares.  
 
As operadoras que adotaram o W-CDMA são as européias, que estão substituindo o GSM. Como é 
no território europeu que a 3G está avançando mais velozmente, a receita da Qualcomm 
proveniente de royalties do WCDMA demonstra expansão vigorosa, tendo atingido 26% em junho 
passado, mais que o dobro dos 12% marcados em dezembro de 2003 - uma corrida de 14 pontos 
percentuais em seis meses. "A tendência é de evolução constante", afirmou Rodrigues.  
 
Hoje, o CDMA 2000 ainda se constitui no grande gerador de receitas para a Qualcomm, 
correspondendo aos 74% restantes. A tendência é de inversão, segundo a Strategy Analytics, de 
tal forma que os usuários de WCDMA vão prevalecer sobre os de CDMA2000, ficando com a maior 
fatia do total. É meta da Qualcomm obter a metade das receitas do WCDMA. Os outros 50% 
ficarão com a Ericsson, Texas, Freescale e Nokia, que também produzem o chipset.  
 
A fabricante alemã Siemens e a operadora norte-americana Cingular são exemplos de que a velha 
disputa entre GSM e CDMA não tem mais nenhum espaço no mundo da terceira geração. Há um 
mês e meio, a Siemens, tradicional adepta do GSM, adotou o chipset Qualcomm para os seus 
telefones celulares de terceira geração.  



 
Enquanto isso, a Cingular incluiu entre as razões para adquirir a AT&T, junto ao Federal 
Communications Commission (FCC), nos Estados Unidos, a pretensa reorganização do espectro, 
de modo a poder garantir tráfego pesado de dados aos seus clientes.  
 
Os telefones de 3G usufruem da máxima eficiência espectral para transmissão de dados. Pode-se 
baixar arquivos de 384 kpbs e enviar de 64 kbps. Essas velocidades irão a 2 Mbps. "Será muito 
confortável navegar pelo telefone ou laptop", afirmou Rodrigues.  
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