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De olho no público descolado, os celulares apostam no design e viram tocadores de música  
  
Há muito os telefones celulares deixaram de cumprir sua missão inicial, de apenas fazer e receber 
ligações. Eles se tornaram o ícone mais elaborado do conceito de convergência digital, que agrega 
as funções de várias traquitanas eletrônicas num único apare lho. Se o ano passado foi marcado 
pela invasão dos celulares com câmeras fotográficas embutidas, desta vez a tendência é 
transformá-los em tocadores de música. Dona da marca Walkman, a japonesa Sony resolveu 
pegar carona e agendou para esta semana o anúncio mundial de seu celular com aparelho de som 
portátil.  
  
A estréia dos celulares no universo musical foi com os toques de campainha, ou ringtones, que 
passaram de simples melodias monofônicas para músicas de vários artistas e com qualidade 
estéreo. Calcula-se que só em 2004 o mercado mundial de ringtones movimentou US$ 4 bilhões. 
Este ano, na esteira do sucesso do iPod, o tocador de músicas da Apple, a promessa são os 
aparelhos com memória para guardar parte da coleção de CDs de seu dono. Essa foi a tônica do 
maior evento de telefonia, o 3GSM World Congress, realizado no início do mês em Cannes, na 
França. “Nem sempre é possível carregar o tocador de músicas para qualquer lugar, ao contrário 
do celular, que está sempre por perto”, diz Marcelo Guimarães, diretor da Motorola.  
 
Outra aposta dos fabricantes é no design. A bola da vez são os modelos slide, com teclado 
deslizante que se abre com um simples toque. A vantagem é que para realizar algumas funções, 
como acessar a agenda, não é preciso abrir o aparelho. A alemã Siemens foi a primeira a trazer 
um modelo slide para o Brasil, em junho de 2004. Mas foi a coreana Samsung que recebeu o 
prêmio de melhor produto do ano na feira de Cannes, com o D500, que guarda até 50 músicas. 
“Ele reúne a última palavra em design, sem deixar de lado outras funções como foto, vídeo e 
mp3”, diz André Varga, gerente da empresa.  
 
Algumas novidades exibidas no Exterior ainda demoram a chegar no Brasil. Uma prévia do que 
vem por aí pode ser conferida na Telexpo, feira de telefonia que acontece em São Paulo a partir 
de 1º de março. Assim como aconteceu lá fora, os holofotes devem se voltar para os celulares 
com tocador de música e os aparelhos com câmeras fotográficas e de vídeo com melhor 
resolução. O V635, da Motorola, por exemplo, toca músicas e grava até dez minutos de vídeo. 
Além do fone de ouvidos, ele vem com cartão extra de memória de 128 megabytes, o suficiente 
para guardar dois CDs de música ou mais de 100 fotos. 
 
Os modelos com câmera fotográfica também estão melhores. Se nos pioneiros a resolução das 
câmeras não chegava a um megapixel, hoje elas chegam a dois megapixels e tendem a alcançar 
cinco megapixels em 2006, como já acontece na Ásia e na Europa. Uma estatística aponta que, no 
ano passado, oito em cada dez cliques feitos no mundo foram disparados por celulares.  
 
Localizados – Aparelhos que transmitem programas de tevê são outra aposta. O videocelular, 
como é chamado, só é possível em países com a tecnologia da terceira geração da telefonia 
móvel, ainda não disponível no Brasil. Na Europa, acaba de ser lançado um seriado só para 
celulares, com episódios de um minuto de duração inspirados no seriado de tevê 24 horas. Cada 
capítulo pode ser baixado pela internet ao preço de 50 centavos de libra (R$ 2,40). Com tanto 
avanço em imagens, o grande desafio é desenvolver aparelhos com telas maiores e cartões de 
memória para guardar tanta informação.  
 
Outro desafio que a indústria da telefonia foi obrigada a digerir são os vírus eletrônicos. O Cabir, o 
primeiro deles, acaba de dar as caras nos EUA. Ele tem 15 variações e seu principal dano é 
esvaziar a bateria do celular. “Com toda essa convergência e com a tecnologia bluetooth (de 



transmissão por ondas de rádio), os vírus tendem a se tornar cada vez mais frequentes”, afirma 
Ero Carrera, técnico da F -Secure, empresa finlandesa de segurança. 
 
Para fugir à pecha de fúteis, os celulares exploram as possibilidades da medicina. A coreana LG 
promete para este ano o lançamento no Brasil do KP8400, um celular com medidor da taxa de 
glicose. Ele tem uma espécie de mata-borrão onde se derrama uma gota de sangue, que depois é 
inserida no celular como um cartão de memória. O produto está restrito ao mercado asiático, no 
qual já funciona a terceira geração da telefonia celular. Nos EUA, alguns pacientes que sofrem de 
ulcerações nas pernas trocam as idas diárias ao consultório por um simples telefonema. Eles tiram 
fotos das pernas e enviam as imagens para o celular do médico.  
 
No mercado brasileiro, por causa da violência urbana, o serviço de localização via satélite foi um 
sucesso. “Em três meses, foram vendidos mais de 200 mil aparelhos com GPS, e 30% deles já 
usam o serviço de localizador, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. É a tendência dos 
serviços focados na tranquilidade da família”, diz Luis Avelar, vice-presidente da operadora Vivo, a 
pioneira no serviço. Num mercado que cresce assustadoramente – até janeiro, mais de 66 
milhões de brasileiros tinham um celular – e está sempre ávido por novidades, é bom preparar o 
bolso para dar conta de tantas atrações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Design: premiado em Cannes, 
o D500 tem teclado deslizante, 
câmera de 1,3 megapixel, vídeo 

e tocador de música 

 
Híbrido: aparelho da LG 
lançado na Coréia mede a 
taxa de glicose a partir de 

uma gota de sangue 
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Cinema: o V635 grava e 
reproduz vídeos de até 
dez minutos e vem com 
cartão de memória extra 


