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O cenário não poderia ser mais inspirador. É na cidade de Cannes, na Riviera Francesa, que os 
principais nomes mundiais do setor de telecomunicações se reúnem anualmente para debater os 
avanços e as perspectivas do mercado de telefonia móvel. Neste ano, depois de um longo período 
de números modestos e muitas dúvidas, o otimismo voltou a prevalecer no 3GSM World 
Congress. 
 
Fatores como o crescimento constante de usuários móveis, que de acordo com estimativas feitas 
por diversos analistas pode alcançar 2 bilhões de assinantes em todo o mundo até o fim deste 
ano; a consolidação das redes WCDMA no mercado europeu e a explosão do uso de celulares em 
mercados emergentes como a Índia, China e América Latina, garantiram o clima de otimismo no 
evento. Mas nem o mar azul-piscina de Cannes conseguiu desviar o interesse das empresas de 
questões cruciais para a evolução e a manutenção da sustentabilidade do setor. 
 
Como em todos os eventos mundiais, cada edição possui suas próprias tendências. Em 2005, as 
grandes vedetes tecnológicas do 3GSM World Congress incluíram desde os aplicativos para 
downloads de músicas e de recepção de televisão digital no celular, passando pelo chamado Push 
to talk over Cellular (PoC) e pelas mais variadas versões de smartphones, além do grande 
destaque da tecnologia HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access), solução que promete 
aumentar significativamente as taxas de downlink das redes EDGE e WCDMA,incrementando ainda 
mais o seu desempenho. 
 
Empresas como Alcatel, Ericsson, Nokia, Qualcomm e Siemens, entre outras, já estão testando 
neste trimestre a tecnologia. A idéia é finalizar os testes até junho e comercializar as primeiras 
soluções para operadoras WCDMA antes da de 2006. A sempre vanguardista NTT DoCoMo é uma 
das que prometem implementar a tecnologia ainda em 2005. 
 
Dados divulgados pelo instituto de pesquisas Shosteck Group revelam que as redes de terceira 
geração conseguem reduzir entre 3,5 e 5,2 vezes os custos por byte transmitido atualmente nas 
redes GPRS. Para se ter uma idéia da economia proporcionada pela tecnologia HSDPA, a empresa 
calcula que ela pode reduzir esses custos em até 20 vezes, de alguns dólares por megabyte para 
menos de dez centavos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A promessa de custos menores de tráfego com mais velocidade de acesso, sem a necessidade de 
mudanças drásticas na infra-estrutura das redes, é o grande diferencial do HSDPA. O poder de 
atração da tecnologia é amplo, incluindo tanto as empresas que fabricam e vendem equipamentos 
e componentes para redes quanto operadoras que precisam investir constantemente no 
desempenho de suas infra-estruturas. 
 
Durante o evento, a sueca Ericsson anunciou que iniciará a venda de PC cards baseados em 
HSDPA até o fim deste ano e, em parceria com a Sony Ericsson, passará a oferecer os primeiros 
celulares com suporte para a tecnologia no início de 2006. 
 
"Acreditamos que esse seja o caminho para oferecer mais capacidade móvel às operadoras que 
não querem trocar novamente toda infra-estrutura de rede", enfatiza Peter Olofsson, diretor da 
Ericsson. 
 
A Siemens, por sua vez, em parceria com a NEC, apresentou uma solução que pode ser acoplada 
em suas estações radiobase (ERBs) e que garante transferência de dados para um notebook, com 
um cartão HSDPA, com velocidades de até 2 Mbps.  
 
A previsão de início da comercialização da solução da fabricante alemã também é para o fim deste 
ano. Seguindo a mesma tendência, a Alcatel decidiu se aliar à Qualcomm para testar a 
interoperabilidade do chip HSDPA da fabricante norte-americana com sua solução para infra-
estrutura de redes Evolium, desenvolvida em parceria com a Fujitsu. 
 
Outra que também garante oferecer soluções HSDPA ainda neste ano é a Nokia, que decidiu 
desenvolver, em paralelo, soluções para acelerar não somente as taxas de downlink, como 
também de uplink, com a solução High Speed Uplink Packet Access (HSUPA). "Queremos estar à 
frente do mercado, oferecendo o melhor para as operadoras de modo mais rápido", garante 
Davide Chiavelli, executivo da área de redes da empresa finlandesa. 
 
Música no celular 
Se na área de infra-estrutura de rede a grande aposta foi na tecnologia HSDPA, na parte de 
aplicativos, a atração ficou por conta da oferta de serviços, programas, soluções e parcerias para 
música no celular. 
 
 Ao que tudo indica, o sucesso estrondoso de Steve Jobs, CEO da Apple, com a venda de 250 
milhões de músicas no iTunes em menos de dois anos despertou o interesse do mercado de 
telecom, com a oportunidade de aumentar o tráfego das redes e as receitas médias por usuário 
(ARPU). 
 
Para se ter uma idéia do potencial desse mercado, basta lembrar que os usuários do iTunes 
baixam, diariamente, 1,25 milhão de músicas em seus iPods, dispositivos da Apple desenvolvidos 
especialmente para armazenar e reproduzir as músicas compradas.  
 
"A idéia é concentrar em um único dispositivo, que já é utilizado por quase 2 bilhões de pessoas 
em todo o mundo para comunicação de voz, as funções de reprodução de áudio existentes nesses 
equipamentos", conta Hannu Markus, gerente da Nokia para a área de comunicações e 
multimídia. 
  
A grande novidade da fabricante foi o anúncio da parceria fechada com a Microsoft para utilizar 
alguns software em seus aparelhos. Segundo Markus, os primeiros serviços serão oferecidos até o 
fim deste ano.  
 
"O objetivo é utilizar o Windows Media PC como plataforma para compra e transferência de 
músicas do computador pessoal para o celular do usuário", adianta o executivo. 
 



Além disso, em mercados emergentes como o Brasil, a oferta de serviços menos sofisticados, 
como o download de ringtones musicais também apresenta um imenso potencial, já que virou 
febre entre os usuários de grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto 
Alegre. O Ligaki, provedor de conteúdo de entretenimento para celulares, encerrou o ano de 2004 
com 2 milhões de downloads de ringtones. 
 
Vale destacar que a operação do portal começou em maio, o que equivale a sete meses de 
funcionamento do serviço. Ou seja, o potencial do mercado é muito atraente para o setor em todo 
o mundo, tanto nos países mais maduros 
e evoluídos tecnologicamente, quanto nas áreas que ainda estão desenvolvendo seus hábitos de 
consumo pelo celular. 
 
Os desafios nessa área, no entanto, não são pequenos. As grandes dúvidas ficam por conta da 
imensa variedade de padrões musicais existentes hoje e também da duração das baterias usadas 
nos celulares, que, precisarão funcionar por muito mais tempo para que esses serviços sejam 
viáveis comercialmente. 
 
Ao que tudo indica, o padrão comum para a reprodução de áudio no celular será o Mobile XMF, 
desenvolvido e aprovado pelo grupo de empresas que coordena o desenvolvimento de aplicativos 
para a terceira geração, o 3GPP, e que inclui entre seus participantes empresas como Sun, IBM, 
Beatnik e as já tradicionais Nokia, Ericsson, Siemens e Qualcomm, entre outras.  
 
A criação do Mobile XMF visa garantir a oferta de todo tipo de áudio nos celulares como os rich 
media ringtones, alertas para interfaces de usuário, sons para games, serviços de videoclipes 
musicais ou de mensagens multimídia. 
 
Ainda quando se fala em conteúdo multimídia, outra tendência clara é a reprodução de TV na tela 
do celular. A idéia, defendida pelos principais nomes do mercado europeu como Ericsson, Siemens 
e Nokia, é reproduzir o 
conteúdo feito no padrão digital DVB-H, utilizando a rede celular para levar os programas até a 
tela do celular. "Dessa forma, a partir do momento em que o conteúdo entra na rede da 
operadora, o gerenciamento passa a ser totalmente dela", conta Olofsson, da Ericsson.  
 
A estratégia adotada pela Nokia, difere somente no que se refere à ocupação da rede celular. Na 
visão de Markus, da área de multimídia, o mais indicado seria usar a antena do celular para 
funcionar na mesma radiofreqüência dos sinais de TV. 
 
Ou seja, o aparelho funcionaria apenas como um mero reprodutor de conteúdo gerado pelas 
produtoras de televisão digital e as operadoras celulares não poderiam interferir no serviço.  
  
"Acreditamos que esse modelo oferece mais independência aos usuários, embora deixe a 
operadora com um menor poder de gerenciamento", pondera o executivo.  
 
Diante de um cenário tão multifacetado, com tantas tendências, apostas tecnológicas e 
estratégias diferentes, quando se analisa tudo o que foi apresentado no 3GSM World Congress a 
conclusão é que o setor finalmente conseguiu sair do compasso de espera ao qual esteve 
amarrado nos últimos três anos e já consegue olhar para o futuro sem tanto receio.  
 
As redes de terceira geração já são realidade em muitos países desenvolvidos, os mercados 
emergentes estão respondendo de forma intensa às apostas feitas localmente e a tecnologia 
continua evoluindo para garantir a oferta de novos serviços. Resta saber se o ritmo frenético de 
criação de tantas novidades obterá retorno na mesma velocidade nos mercados onde serão 
comercializados. 
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